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честит празник,  картофопроизводители!
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Перспективни и високодобивни 
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Необходимост от субсидиране
на производството - 2 стр.
Картофопроизводство - да или не - 8 стр.КАРТОФ

стина са много...
В света се срещат повече от 

160 вида диви картофи. Първите 
ядливи картофи са били култиви-
рани от индианците в Перу преди 
4 500 г. (според други източници 
преди 8 000 г.). Родното  им място 
е  високото плато около езерото 
Титикака в Перу, на около 3 800  
метра надморска височина, а съз-
дателите му са индианците от пле-
мето Аймара. За цивилизациите 
от тази част на света картофите 
са били  основна храна и размен-
на стока. В империята на инките  
картофите са били боготворени.  
Инките са измислили и най-стария 

   Показателен е фактът, 
че в Годината на картофа  - 
2008,   площите   с    карто-
фи  за семепроизводство са  
най-много в област Перник. 
Надявам се, това  да не е слу-
чайност,  а нова посока, нови 
възможности за реализация, 
защото бъдещето  е  в  про-
изводството  на безопасна, 
качествена  и конкурентна зе-
меделска продукция. 

А това е възможно само при спазване  на пред-
писаните фитосанитарните мерки  и  правилата на 
добрата растителнозащитна практика. Успех на  
всички картофопроизводители и на инспекторите 
от отдела за Растителна защита  в Перник!

Д-р Венцислав Тодоров  -
генерален директор на НСРЗ

На  картофопроизво-
дителите пожелавам  да са 
здрави. Да не престават да 
се трудят и усъвършенстват 
знанията си, защото вреди-
телите по картофите  не се 
надвиват  лесно. Те намират  
пролуки през    вашите про-
пуски и атакуват непрестан-
но очаквания от Вас добив. 
Бъдете подготвени   за тех-
ните “изненади”, за да имате    винаги     печеливш 
резултат.  Трудности  има и ще има. Важно да има-
ме сили  и желание заедно да се справим с тях. 

Лазар Чавдаров - директор 
на РСРЗ - София

2008-а бе  обявена за година 
на най-различни неща, като  най-
важните сред тях са картофът и... 
математиката. Иначе, 2008-а беше 
и  годината на летните олимпийс-
ки игри. 

Дали е имало дипломатичес-
ки спор   2008  да е  Годината  на  
картофа не знаем, но е ясна  целта  
да  се насочи  общественото вни-
мание  към значимостта  на карто-
фите - като храна и възможности-
те   да  се изкорени  глада. 

Много  са проведените  све-
товни събития  - конференции и 
процесия  “Шествието на карто-
фа”,  която обикаля  всички евро-
пейски столици   и където се раз-
казват много,  много забравени   и  
забавни истории  с главни герои 
картофите. Не са малко и   съби-
тията  в България, посветени  на   
кръглоликите смешници – Хаджи-
димово, Клисура, София, Чепела-
ре,  Самоков  и Перник. 

А картофените истории на-

В годината на картофа 



�КАРТОФ Информационен бюлетин

     Картофите са една от важните  отглеждани култу-
ри  в Пернишка област. Дори през 2006 г. Трънска община  
беше призната за четвърти картофопроизводителен район 
в страната. Засадените с картофи  площи обикновено са в 
диапазона между    6 691 дка през 2005 г., 6 303 дка през 
2006 г., като наблюдаваме рязък скок  през 2007 г.  до 17 
367 дка. 

През 2008  г.  площите    са 8 520 дка. Кои са причи-
ните за скока през 2007 г. и двукратното намаление през 
2008 г. в  Пернишка област ?  Няколко : 1. Срив  в це-
ните на продукцията през пролетта и внос на картофи от 
Полша и Египет на цени с близо 0,20 лв./кг по-ниски от 
българските.   2. Наблюдава  се спад на консумацията на 
пресни картофи за сметка на преработката им., а в реги-
она няма близко преработвателното предприятие с голям 
капацитет. А ИДВА СВЕТОВНА ФИНАНСОВА КРИЗА. 
И КАК ТЯ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕК-
ТОР? 

     Според Данаил Димов,  икономист -  финансист, 
въпреки усложнената икономическа обстановка се пред-
полага, че забавянето на икономиката в страната няма да 
бъде драматично. Очаква се увеличаване на инфлацията, 
намаляване обема на входящите международни инвести-
ции и забавяне на икономическия ръст. Мнението на спе-
циалистите е, че зад кредитите в България се крият реални 
спестявания и активи с адекватна пазарна стойност. Ана-
лизаторите смятат, че именно поради доброто качество на 
кредитния портфейл у нас ръстът ще се стабилизира око-
ло стойности, близки до очакванията преди влошаването 
на международната обстановка. От друга страна, посте-
пенното забавяне на икономиката ще позволи дефицитът 
по текущата сметка и инфлацията да намалеят до по-ус-
тойчиви нива в средносрочен план. Основното предизви-
кателство за България е икономическата и зависимост от 
входящите капиталови потоци (инвестиции). Глобалната 
финансова криза влияе неблагоприятно и върху цена-
та и достъпа до външно финансиране, особено валидно 
за финансовия сектор. Негативният ефект върху трите 
сектора, които движат икономическия ръст в последните 
години-недвижими имоти, строителство и финансово пос-
редничество-ще бъде значителен. За селското стопанство 
и картофопроизводството в частност може да се очаква 
следното:

• По-труден достъп до банкови кредити;
• По-големи изисквания на банките, най-вече от-

носно обезпечаването на кредитите (ще се искат залози 
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или ипотеки и за по-малки суми);
• Кредитите ще бъдат с по-големи лихви.
Мнението на Данаил Димов е, че държавата трябва 

да отпуска по-големи субсидии за сектора защото към мо-
мента вносните картофи (например от Гърция) излизат по-
евтини от българските най-вече заради субсидиите на тях-
ното правителство. Или пък друго решение на проблема 
е правителството да съдейства чрез гаранции за сектора, 
които ще помогнат за получаването на банкови кредити. 
Сега се преструктурира Насърчителна банка в Българска 
банка за развитие  и тя трябва да предложи добри условия 
за кредити на картофопроизводителите.

В подкрепа на мнението на Данаил Димов са данните 
за подпомагане на картофопроизводството, предоставени 
от Петко Симеонов-Директор на ДФЗ-Перник.

В ОП на ДФ „Земеделие” – Перник през 2007 г. по 
цС „Картофи” са кандидатствали 22 бр. земеделски про-
изводители. За семепроизводство субсидиите са за 471,5 
дка по 160,00 лв./дка или на обща стойност 75 440,00 лв. За 
консумация са подпомогнати 1 445,8 дка по 66,00 лв./дка 
или общо 95, 422,80 лв. За 2008 г. в ОП на ДФЗ-Перник са 
кандидатствали 41 бр. земеделски производители по цС 
„Картофи”. За семепроизводство са субсидирани 950 дка 
по 146,00 лв./дка или за 138 700,00 лв., а за консумация- 1 
881,7 дка по 74,00 лв./дка или общо 139 245,80 лв.

 Освен прякото субсидиране на картофопроизводс-
твото, земеделските производители могат да  бъдат подпо-
магани и по някои от мерките от Програмата за развитие 
на селските райони 2007-2013 г.

1. Мярка 111-„Професионално обучение, инфор-
мационни дейноси и разпространяване на научни зна-
ния”;

2. Мярка 112-„Създаване на стопанства на млади 
фермери”;

3. Мярка 121-„Модернизиране на земеделските 
стопанства”;

4. Мярка 123-„Добавяне на стойност към земе-
делски и горски продукти;

5. Мярка  142-„Създаване организации на произ-
водители”;

6. Мярка 143-„Предоставяне на съвети и консул-
тиране на земеделието в България и Румъния”;

7. Мярка 214-„Агроекологични плащания”.
При желание за кандидатстване по тези мерки от 

ПРСР земеделските производители могат да се обръщат 
към различните структури на МЗХ в областта.
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метод за консервирането им - су-
шене чрез студ (чуно). Картофите 
били оставяни на открито през но-
щта, а денем били покривани със 
слама, за да не изгарят от слънце-

то, а вместо 
това да се 
‘’потят’’ - то-
ест да отделят 
от влагата си, 
без да губят 
хранителни 
качества. 

П ъ р в и -
ят европеец, 
запознал се 
с картофите  
бил конквис-

тадорът Педро Де Сиез Де Леон, 
през 1540-та, който описва суше-
нето им в покрайнините на Кито 
като основно за препитанието на 
местното население.

През 1565 г.  Гонзало Химе-
нез Де Кесада отнася картофите 
в Испания, като компенсация за 
златото на инките, което търсил, 
но  не открил. Испанците първо-
начално смятали растението за 
вид трюфел, и го нарекли ‘’Тар-
туфо’’ - откъдето идва и наше-
то наименование. Английското 
“potato”  пък идва от ацтекското 
име на картофите - “Потатл”. 

Разпространението на кар-
тофите се дължи на усилията на 

п р е д -
п р и е м -
чиви и 
с в о б о -
д о м и с -
л е щ и 
м о н а р -
си. През 
1740 г. 

пруският крал Фредерик и гер-
манският крал Вилхелм подемат 
кампания, в която освен самите 
картофи, за провинциите им зами-
навали  и писмени инструкции за 
култивирането им. Този, който се 
осмелявал да не спази кралската 
заповед, заплащал със собстве-
ния си нос – т.е. оставал без него.  
Набързо презрените кръгли пепе-
ляшки се превърнали в принцеси. 
В тяхна чест вървяла истинска 
рекламна кампания –   от уста на 
уста и от ухо на ухо. Хората раз-
брали, че това растение не само се 
отглежда лесно и без особени гри-
жи, но има и две големи предимс-
тва, в сравнение със зърнените 
култури - бурите и силните вет-
рове не го унищожавали, а и като 
храна било толкова вкусно, колко-

 от стр. 1 то житото и царевицата, че даже и 
повече. Благодарение на войната 
картофите станали популярни   
във  Франция. Антоан Парментие, 
придворен фармацевт, бил вое-
нопленник две години по време 
на Седемгодишната война (1756-
1763) при немците. Те го трети-
рали като животно (хранели го с 
картофи). Дължейки оцеляването 
си на картофите, той им посветил 
годините след освобождаването 
си. Написал  няколко разработки, 
успял да убеди Луи XVІ  в полез-
ността на културата. Една нощ 
стражата, охранявала нивите, уж 
случайно била изтеглена, и както 
Парментие се надявал, местните 
фермери откраднали картофи-
те, за да ги засадят в   земите си  
(защото нещо, което се пази тол-
кова добре, не може да не е цен-
но).Повечето страни в Европа не 
обърнали сериозно внимание на 
новата  култура, защото  с   по-
севите си  покривали хранител-
ните си нужди. Не такова  било 
положението в Ирландия, където 
освен по-суровите климатични 
условия помогнала и  политичес-
ката обстановка. Във времената  
на постоянни сблъсъци между 
английските управници и местни-
те благородници, фермерите едва 
свързвали двата края. 

Заслуга за пренасянето на 
картофите в България имат че-
хите, които идват през 1830 г., за 
да разработват мина “Щаренка” в 
средната част на Родопите.

Освен по чешка линия карто-
фите са пренесени в България от 
Румъния през 1825 г. и от Гърция в 
Самоков през 1835 г. Оттогава до 
ден днешен картофите са едни от 
основните хранителни продукти в 
българското меню. Интересно е, 
че според книгата за здравослов-
ния начин 
на живот на 
Сава Доб-
роплодни, 
и з д а д е н а 
през 1865 
г., от кар-
тофите бъ-
лгарите са 
приготвяли 
к а р т о ф е н 
хляб. 

Т о з и 
хляб не е 
отстъпвал по вкусови качества на 
пшеничния, дори е бил предпочи-
тан в някои области на България 
заради хранителната стойност. 

В Клисура  сега се намира   
единствения по рода си в Бъл-

гария и на Балканите Музей на  
Картофа. 

Цар картоф,  в книга 
направена от картофи

Заради  добрите си климатич-
ни условия, България е традици-
онен производител на картофи, 
особено на ранни картофи. Ин-
дустриалните площи с картофи 
са  около 1 процент от цялата 
обработваема площ. Но заедно с  
картофите, отглеждани за лична 
консумация, които агростатисти-
ката отчита, площите са два пъти 
повече. Технологичното ниво на 
производството на картофи у нас 
е  все още е ниско, поради това 
добивите не са особено големи.  В 
последните години  се подобрява 
технологията на  отглеждане  на 
картофите, спазват се и агротех-
ническите  и растителнозащитни-
те мероприятия. Все повече  се  
увеличават  стопанствата  с добри 
резултати – около 4-5 тона карто-
фи / дка.  Но средно за страната 
се добивите са  около 1,5 – 2 тона 
от декар. 

Една  от причините за отказа 
на по-дребните производители да 
отглеждат картофи са ниските из-
купни цени, в редица случаи под 
себестойността на производство-
то. Възможността да се  ползват  
картофите не само за консумация  
но и за преработка   в страната 
или от производители от други дъ-
ржави открива нови възможности  
пред производителите. Ако с по-
мощта на европейските програми 
се развият производствата за пре-
работка на картофи, ще се повиши 
и интересът към отглеждането им. 
Но затова  производството трябва 
да излезе от старите рамки,  се-
бестойността  на продукцията  да 
намалее.   Друго важно условие 
за успешното развитие на карто-
фопроизводството е информира-
ността на земеделските стопани, 
която е в основата за повишаване   
конкурентноспособността на бъл-
гарската земеделска продукция на 
Общия европейски пазар.

А картофопроизводителите  
да проумеят, че за  да  бъдат сил-
ни,  ще трябва да направят още 
една стъпка  -  сдружения на кар-
тофопроизводителите. 

Когато всеки  се опитва да се 
бори сам в условията на пазарна 
икономика  е трудно. 

А сме на прага  на   световна  
финансова криза...

В годината на картофа
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»Ï‡ ‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï Á‡ÒÛ-

¯‡‚‡ÌÂ Ë ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË

—ÓÚ ¬» “Œ–»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

— Ó  -
Ú˙Ú Â
ÒÂ‰ÌÓ
‡Ì

œ  Ó -
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú Ó -
Ó‚‡ÎÌ‡
ÙÓÏ‡,
ÔÎËÚÍÓ
‡ÁÔÓ-

ÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
ÃÌÓ„Ó Â‰Ë Ë Í‡ÒË‚Ë ÍÎÛ·ÂÌË
Œ·‚Ë‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ì‡ Ò˙-

ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1)
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Í‡ÒÚ‡ Ë

Ï‡Ì‡
ÕÓÏ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ ÒÛıÓ „ÌËÂ-

ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬ŒÀ”Ã»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰-
ÌÓ ‡Ì
‰Ó ‡Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡Î-
ÌÓ-ÔÓ-
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú ‡
ÙÓÏ‡
Ì‡ ÍÎÛ-

·ÂÌ‡
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡, Ì‡

Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬, ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ

ˆ‚ÂÚ‡ ÔË „ÓÚ‚ÂÌÂ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˜ÂÌÓ Í‡˜Â, Ô‡-

¯ÂÒÚ‡ Í‡ÒÚ‡, ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ,
ÙÛÁ‡ËÛÏ Ë Yn-‚ËÛÒ-Í˙‰‡‚ÓÒÚ

ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ À¿“ŒÕ¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

–‡Ì ‰Ó
Ò  Â ‰ Ì Ó
‡Ì ÒÓÚ
Ò „ÓÎÂÏË
‡ÁÏÂË
Ë ‚ËÒÓÍË
‰Ó·Ë‚Ë.

   ˙ „ -
ÎÓ-Ó‚‡Î-
Ì‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡
ÍÎÛ·ÂÌ‡,

Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
÷‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ - Ê˙Î, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡ 
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ Ë ÌÂ ÒÂ Ó·ÂÁˆ-

‚ÂÚˇ‚‡ ÒÎÂ‰ ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
ÃÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË Ë Ï‡-

Ì‡
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÒÚÛÔˇÒ-

‚‡ÌÂ
ÀÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ Œ—“–Œ¬⁄“ Õ¿ fi–¿

«‡·ÂÎÂÊÍ‡: ¬ËÊÂÚÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÍÓ-
Ëˆ‡ Ì‡ ÒÔ. "œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ" ‚
ÚÓÁË ·ÓÈ.

III. —–≈ƒÕŒ- ⁄—Õ» ƒŒ  ⁄—Õ»
—Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
—ËÂ‡ - Ì‡ ¯ÓÚÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡

Cugnet PB

—ÓÚ —»≈–¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰ÌÓ
Í ˙ Ò Â Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡ÎÌÓ
ÔÓ‰˙Î„Ó-
‚‡Ú‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡ ÒÎÛ-
·ÂÌ‡, Ò
Ô Î Ë Ú Í Ó
‡ÁÔÓÎÓ-

ÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
—‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ‡ ÍÓÊ‡ Ë ÏÂÒÓ
¬ËÒÓÍÓ‰Ó·Ë‚ÂÌ ‰ÓË Ë ÔË ‡ÚÏÓÒ-

ÙÓÌË Á‡ÒÛ¯‡‚‡ÌËˇ
—Â‰ÌÓ ‰Ó ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰Ê‡ÌËÂ Ì‡

ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
ÃÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë

Ì‡Ú˙Ú‚‡ÌËˇ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
ƒÓ·‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡Ì‡ ÔÓ

ÎËÒÚ‡Ú‡ Ë ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
¬ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ

Ì‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‚ËÛ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙË-
ÚÂ- PVY, PVX, PLRV

◊‡ÒÚË˜Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰‡

◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ì‡ Â‚ËÌËˇ
ÕÂ Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÓÚ ÍÓÎÓ‡‰ÒÍË

·˙Ï·‡, ÎÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ.
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I. –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
ÃËÌÂ‚‡ Ë ¬ËÚÂÁÂ - Ì‡ ÙËÏ‡

DEN HARTIGH BV, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ;
 ‡ÎËÚ‡, ¿‰Ó‡  - Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡

ÙËÏ‡ HZPC

—ÓÚ Ã»Õ≈–¬¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÛÔÂ ‡Ì 
—Â‰ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ Ò ·˙Á

‡ÒÚÂÊ  Ë ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË 
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË.

—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), PVX (Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬»“≈«≈

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
ÃÌÓ„Ó ‡Ì ÒÓÚ
ÕËÒÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ, ·˙ÁÓ ‡Á‚Ë‚‡-

˘Ó ÒÂ, Ò ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ - Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË
—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡),  PVX Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡, ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ Ë ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ  ¿–À»“¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
—ÛÔÂ ‡Ì ÒÓÚ Ò ÏÌÓ„Ó ‡ÌÌÓ

‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ Ë ‚ËÒÓÍË ‰Ó-
·Ë‚Ë

 ˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, ÏÌÓ„Ó Â‰Ë
ÍÎÛ·ÂÌË Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
Ó˜Ë˜ÍË

 ÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ

Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡Ò-

ÍË ÚËÔ (¿¬),
ÌˇÏ‡ ÔÓ-
ÏˇÌ‡ Ì‡
ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰
ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ

– Â Á Ë Ò -
ÚÂÌÚÌÓÒÚ.

”ÒÚÓÈ˜Ë‚
Í˙Ï ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰Ë (R1 Ë
R4)

— Ë Î Ì Ó
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË. 

Yn - ‚ËÛÒ - ÒËÎÌÓ ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¿ƒŒ–¿ 

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
ËÒÚË-
Í‡:

Ã Ì Ó -
„Ó ‡Ì,
ÙÓÏË-
‡ „ÓÎÂ-
ÏË Ë Â‰-
ÌÓÓ‰-
ÌË ÍÎÛ-
·ÂÌË

œ  Ó -
‰˙Î„Ó‚‡Ú‡ Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, Ê˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ
Ë ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË.

÷‚ˇÚ Ì‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ (¿¬), ÌˇÏ‡ ÔÓÏˇÌ‡

Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ
ŒÚÎË˜ÌË ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓÌÂ-

Ï‡ÚÓ‰Ë R1 Ë R4
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ

ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï ’ Ë ¿ ‚ËÛ-

ÒË.
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

II. —–≈ƒÕŒ –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈
 ¿–“Œ‘»: 
‘‡·ÛÎ‡, ¬ËÍÚÓËˇ, ¬ÓÎÛÏËˇ, À‡-

ÚÓÌ‡ -  Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ HZPC; 
ŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ fi‡ - Ì‡ ÙËÏ‡

CYGNET PB ÓÚ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ

—ÓÚ ‘¿¡”À¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÓÚ˙Ú Â ÒÂ‰ÌÓ-‡Ì, Ò Ó‚‡ÎÌ‡ ‰Ó

Í˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡
ÃÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË Â‰ÌÓÓ‰ÌË ÍÎÛ·ÂÌË
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✵ ���� �� ����

«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊ Œ¬ -

¬À¿ƒ»" 
- 02/ 971 40 40; 973 30 46

√. œÂ˘Â‡, 
 ‡ÚÓÙÓı‡ÌËÎË˘Â -

0887 82 75 59

������������  � ������������� ������� ������� �� �����, 
���������������� �� �� "������ �������� - �����"

œÂ‰‚Ë‰ÎË‚ËÚÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Í‡ÚÓÙË,
ÍÛÎÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒË
‰Ó·Ë ‰ÓıÓ‰Ë Ì‡ ÒÚÓÔ‡-
ÌËÚÂ, ‚Â˜Â ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚ-
‚ˇÚ Á‡ ÒÂÁÓÌ`2009. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ.
"œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ"
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‡„Ó·ËÓÎÓ-
„Ë˜Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
Í‡ Ì‡ ÒÓÚÓ‚ÂÚÂ Í‡ÚÓ-
ÙË Á‡ ÔÓÒÂ‚, ‚ÌÓÒ ÓÚ
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË
Í‡ÚÓÙÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ-
ÍË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ‡ÁÔÓÒÚ-
‡Ìˇ‚‡ÌË Û Ì‡Ò ÓÚ ÙË-
Ï‡ ≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊-
 Œ¬ - ¬À¿ƒ»".  ‡˜ÂÒÚ-
‚ÓÚÓ Â „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÓÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ "¬À¿ƒ»" -
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓË-
ÚÂÚÌËÚÂ Ë Û‚‡Ê‡‚‡ÌË
ÙËÏË ‚ ÒÂÏÂÌ‡ÒÍËˇ
·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.

Ò ‰˙Î·ÓÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡- ·ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ ÔË
„ÓÚ‚ÂÌÂ

√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ 
ƒ‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ‰Ó·Ë

ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÓ˜‚Ë Ò ÎÂÍ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ
Ò˙ÒÚ‡‚.

–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë R4) 
—ËÎÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯-

ÍË Ë ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
—˙‚ÒÂÏ ÎÂÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Í˙Ï

ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ  Ë Yn - ‚ËÛÒ  
»Ï‡ ‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï Á‡ÒÛ-

¯‡‚‡ÌÂ Ë ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË

—ÓÚ ¬» “Œ–»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

— Ó  -
Ú˙Ú Â
ÒÂ‰ÌÓ
‡Ì

œ  Ó -
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú Ó -
Ó‚‡ÎÌ‡
ÙÓÏ‡,
ÔÎËÚÍÓ
‡ÁÔÓ-

ÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
ÃÌÓ„Ó Â‰Ë Ë Í‡ÒË‚Ë ÍÎÛ·ÂÌË
Œ·‚Ë‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ì‡ Ò˙-

ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1)
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Í‡ÒÚ‡ Ë

Ï‡Ì‡
ÕÓÏ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ ÒÛıÓ „ÌËÂ-

ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬ŒÀ”Ã»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰-
ÌÓ ‡Ì
‰Ó ‡Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡Î-
ÌÓ-ÔÓ-
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú ‡
ÙÓÏ‡
Ì‡ ÍÎÛ-

·ÂÌ‡
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡, Ì‡

Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬, ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ

ˆ‚ÂÚ‡ ÔË „ÓÚ‚ÂÌÂ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˜ÂÌÓ Í‡˜Â, Ô‡-

¯ÂÒÚ‡ Í‡ÒÚ‡, ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ,
ÙÛÁ‡ËÛÏ Ë Yn-‚ËÛÒ-Í˙‰‡‚ÓÒÚ

ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ À¿“ŒÕ¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

–‡Ì ‰Ó
Ò  Â ‰ Ì Ó
‡Ì ÒÓÚ
Ò „ÓÎÂÏË
‡ÁÏÂË
Ë ‚ËÒÓÍË
‰Ó·Ë‚Ë.

   ˙ „ -
ÎÓ-Ó‚‡Î-
Ì‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡
ÍÎÛ·ÂÌ‡,

Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
÷‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ - Ê˙Î, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡ 
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ Ë ÌÂ ÒÂ Ó·ÂÁˆ-

‚ÂÚˇ‚‡ ÒÎÂ‰ ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
ÃÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË Ë Ï‡-

Ì‡
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÒÚÛÔˇÒ-

‚‡ÌÂ
ÀÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ Œ—“–Œ¬⁄“ Õ¿ fi–¿

«‡·ÂÎÂÊÍ‡: ¬ËÊÂÚÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÍÓ-
Ëˆ‡ Ì‡ ÒÔ. "œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ" ‚
ÚÓÁË ·ÓÈ.

III. —–≈ƒÕŒ- ⁄—Õ» ƒŒ  ⁄—Õ»
—Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
—ËÂ‡ - Ì‡ ¯ÓÚÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡

Cugnet PB

—ÓÚ —»≈–¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰ÌÓ
Í ˙ Ò Â Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡ÎÌÓ
ÔÓ‰˙Î„Ó-
‚‡Ú‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡ ÒÎÛ-
·ÂÌ‡, Ò
Ô Î Ë Ú Í Ó
‡ÁÔÓÎÓ-

ÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
—‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ‡ ÍÓÊ‡ Ë ÏÂÒÓ
¬ËÒÓÍÓ‰Ó·Ë‚ÂÌ ‰ÓË Ë ÔË ‡ÚÏÓÒ-

ÙÓÌË Á‡ÒÛ¯‡‚‡ÌËˇ
—Â‰ÌÓ ‰Ó ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰Ê‡ÌËÂ Ì‡

ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
ÃÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë

Ì‡Ú˙Ú‚‡ÌËˇ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
ƒÓ·‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡Ì‡ ÔÓ

ÎËÒÚ‡Ú‡ Ë ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
¬ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ

Ì‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‚ËÛ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙË-
ÚÂ- PVY, PVX, PLRV

◊‡ÒÚË˜Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰‡

◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ì‡ Â‚ËÌËˇ
ÕÂ Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÓÚ ÍÓÎÓ‡‰ÒÍË

·˙Ï·‡, ÎÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ.
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I. –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
ÃËÌÂ‚‡ Ë ¬ËÚÂÁÂ - Ì‡ ÙËÏ‡

DEN HARTIGH BV, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ;
 ‡ÎËÚ‡, ¿‰Ó‡  - Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡

ÙËÏ‡ HZPC

—ÓÚ Ã»Õ≈–¬¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÛÔÂ ‡Ì 
—Â‰ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ Ò ·˙Á

‡ÒÚÂÊ  Ë ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË 
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË.

—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), PVX (Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬»“≈«≈

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
ÃÌÓ„Ó ‡Ì ÒÓÚ
ÕËÒÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ, ·˙ÁÓ ‡Á‚Ë‚‡-

˘Ó ÒÂ, Ò ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ - Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË
—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡),  PVX Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡, ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ Ë ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ  ¿–À»“¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
—ÛÔÂ ‡Ì ÒÓÚ Ò ÏÌÓ„Ó ‡ÌÌÓ

‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ Ë ‚ËÒÓÍË ‰Ó-
·Ë‚Ë

 ˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, ÏÌÓ„Ó Â‰Ë
ÍÎÛ·ÂÌË Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
Ó˜Ë˜ÍË

 ÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ

Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡Ò-

ÍË ÚËÔ (¿¬),
ÌˇÏ‡ ÔÓ-
ÏˇÌ‡ Ì‡
ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰
ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ

– Â Á Ë Ò -
ÚÂÌÚÌÓÒÚ.

”ÒÚÓÈ˜Ë‚
Í˙Ï ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰Ë (R1 Ë
R4)

— Ë Î Ì Ó
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË. 

Yn - ‚ËÛÒ - ÒËÎÌÓ ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¿ƒŒ–¿ 

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
ËÒÚË-
Í‡:

Ã Ì Ó -
„Ó ‡Ì,
ÙÓÏË-
‡ „ÓÎÂ-
ÏË Ë Â‰-
ÌÓÓ‰-
ÌË ÍÎÛ-
·ÂÌË

œ  Ó -
‰˙Î„Ó‚‡Ú‡ Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, Ê˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ
Ë ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË.

÷‚ˇÚ Ì‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ (¿¬), ÌˇÏ‡ ÔÓÏˇÌ‡

Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ
ŒÚÎË˜ÌË ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓÌÂ-

Ï‡ÚÓ‰Ë R1 Ë R4
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ

ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï ’ Ë ¿ ‚ËÛ-

ÒË.
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

II. —–≈ƒÕŒ –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈
 ¿–“Œ‘»: 
‘‡·ÛÎ‡, ¬ËÍÚÓËˇ, ¬ÓÎÛÏËˇ, À‡-

ÚÓÌ‡ -  Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ HZPC; 
ŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ fi‡ - Ì‡ ÙËÏ‡

CYGNET PB ÓÚ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ

—ÓÚ ‘¿¡”À¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÓÚ˙Ú Â ÒÂ‰ÌÓ-‡Ì, Ò Ó‚‡ÎÌ‡ ‰Ó

Í˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡
ÃÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË Â‰ÌÓÓ‰ÌË ÍÎÛ·ÂÌË
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✵ ���� �� ����

«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊ Œ¬ -

¬À¿ƒ»" 
- 02/ 971 40 40; 973 30 46

√. œÂ˘Â‡, 
 ‡ÚÓÙÓı‡ÌËÎË˘Â -

0887 82 75 59

������������  � ������������� ������� ������� �� �����, 
���������������� �� �� "������ �������� - �����"

œÂ‰‚Ë‰ÎË‚ËÚÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Í‡ÚÓÙË,
ÍÛÎÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒË
‰Ó·Ë ‰ÓıÓ‰Ë Ì‡ ÒÚÓÔ‡-
ÌËÚÂ, ‚Â˜Â ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚ-
‚ˇÚ Á‡ ÒÂÁÓÌ`2009. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ.
"œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ"
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‡„Ó·ËÓÎÓ-
„Ë˜Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
Í‡ Ì‡ ÒÓÚÓ‚ÂÚÂ Í‡ÚÓ-
ÙË Á‡ ÔÓÒÂ‚, ‚ÌÓÒ ÓÚ
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË
Í‡ÚÓÙÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ-
ÍË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ‡ÁÔÓÒÚ-
‡Ìˇ‚‡ÌË Û Ì‡Ò ÓÚ ÙË-
Ï‡ ≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊-
 Œ¬ - ¬À¿ƒ»".  ‡˜ÂÒÚ-
‚ÓÚÓ Â „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÓÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ "¬À¿ƒ»" -
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓË-
ÚÂÚÌËÚÂ Ë Û‚‡Ê‡‚‡ÌË
ÙËÏË ‚ ÒÂÏÂÌ‡ÒÍËˇ
·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.

Предвидливите произ-
водители на картофи, 
куртурата, която носи 
добри доходи за стопа-
ните, вече се подготвят 
за сезон `2009. 
Представяме агробио-
логичната характерис-
тика на сортовете кар-
тофи за посев, внос от 
най-известните страни 
картофопроизводител-
ки в европа, разпро-
странявани и у нас от 
фирма ет „йордан Ве-
личков - Влади”. качес-
твото е гарантирано от 
компанията „Влади” 
- една от най-автори-
тетните и уважавани 
фирми в семенарския 
бизнес в българия.



�КАРТОФ Информационен бюлетин

Ò ‰˙Î·ÓÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡- ·ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ ÔË
„ÓÚ‚ÂÌÂ

√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ 
ƒ‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ‰Ó·Ë

ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÓ˜‚Ë Ò ÎÂÍ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ
Ò˙ÒÚ‡‚.

–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë R4) 
—ËÎÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯-

ÍË Ë ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
—˙‚ÒÂÏ ÎÂÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Í˙Ï

ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ  Ë Yn - ‚ËÛÒ  
»Ï‡ ‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï Á‡ÒÛ-

¯‡‚‡ÌÂ Ë ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË

—ÓÚ ¬» “Œ–»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

— Ó  -
Ú˙Ú Â
ÒÂ‰ÌÓ
‡Ì

œ  Ó -
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú Ó -
Ó‚‡ÎÌ‡
ÙÓÏ‡,
ÔÎËÚÍÓ
‡ÁÔÓ-

ÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
ÃÌÓ„Ó Â‰Ë Ë Í‡ÒË‚Ë ÍÎÛ·ÂÌË
Œ·‚Ë‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ì‡ Ò˙-

ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1)
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Í‡ÒÚ‡ Ë

Ï‡Ì‡
ÕÓÏ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ ÒÛıÓ „ÌËÂ-

ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬ŒÀ”Ã»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰-
ÌÓ ‡Ì
‰Ó ‡Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡Î-
ÌÓ-ÔÓ-
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú ‡
ÙÓÏ‡
Ì‡ ÍÎÛ-

·ÂÌ‡
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡, Ì‡

Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬, ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ

ˆ‚ÂÚ‡ ÔË „ÓÚ‚ÂÌÂ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˜ÂÌÓ Í‡˜Â, Ô‡-

¯ÂÒÚ‡ Í‡ÒÚ‡, ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ,
ÙÛÁ‡ËÛÏ Ë Yn-‚ËÛÒ-Í˙‰‡‚ÓÒÚ

ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ À¿“ŒÕ¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

–‡Ì ‰Ó
Ò  Â ‰ Ì Ó
‡Ì ÒÓÚ
Ò „ÓÎÂÏË
‡ÁÏÂË
Ë ‚ËÒÓÍË
‰Ó·Ë‚Ë.

   ˙ „ -
ÎÓ-Ó‚‡Î-
Ì‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡
ÍÎÛ·ÂÌ‡,

Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
÷‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ - Ê˙Î, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡ 
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ Ë ÌÂ ÒÂ Ó·ÂÁˆ-

‚ÂÚˇ‚‡ ÒÎÂ‰ ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
ÃÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË Ë Ï‡-

Ì‡
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÒÚÛÔˇÒ-

‚‡ÌÂ
ÀÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ Œ—“–Œ¬⁄“ Õ¿ fi–¿

«‡·ÂÎÂÊÍ‡: ¬ËÊÂÚÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÍÓ-
Ëˆ‡ Ì‡ ÒÔ. "œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ" ‚
ÚÓÁË ·ÓÈ.

III. —–≈ƒÕŒ- ⁄—Õ» ƒŒ  ⁄—Õ»
—Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
—ËÂ‡ - Ì‡ ¯ÓÚÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡

Cugnet PB

—ÓÚ —»≈–¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰ÌÓ
Í ˙ Ò Â Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡ÎÌÓ
ÔÓ‰˙Î„Ó-
‚‡Ú‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡ ÒÎÛ-
·ÂÌ‡, Ò
Ô Î Ë Ú Í Ó
‡ÁÔÓÎÓ-

ÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
—‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ‡ ÍÓÊ‡ Ë ÏÂÒÓ
¬ËÒÓÍÓ‰Ó·Ë‚ÂÌ ‰ÓË Ë ÔË ‡ÚÏÓÒ-

ÙÓÌË Á‡ÒÛ¯‡‚‡ÌËˇ
—Â‰ÌÓ ‰Ó ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰Ê‡ÌËÂ Ì‡

ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
ÃÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë

Ì‡Ú˙Ú‚‡ÌËˇ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
ƒÓ·‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡Ì‡ ÔÓ

ÎËÒÚ‡Ú‡ Ë ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
¬ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ

Ì‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‚ËÛ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙË-
ÚÂ- PVY, PVX, PLRV

◊‡ÒÚË˜Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰‡

◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ì‡ Â‚ËÌËˇ
ÕÂ Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÓÚ ÍÓÎÓ‡‰ÒÍË

·˙Ï·‡, ÎÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ.
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I. –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
ÃËÌÂ‚‡ Ë ¬ËÚÂÁÂ - Ì‡ ÙËÏ‡

DEN HARTIGH BV, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ;
 ‡ÎËÚ‡, ¿‰Ó‡  - Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡

ÙËÏ‡ HZPC

—ÓÚ Ã»Õ≈–¬¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÛÔÂ ‡Ì 
—Â‰ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ Ò ·˙Á

‡ÒÚÂÊ  Ë ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË 
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË.

—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), PVX (Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬»“≈«≈

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
ÃÌÓ„Ó ‡Ì ÒÓÚ
ÕËÒÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ, ·˙ÁÓ ‡Á‚Ë‚‡-

˘Ó ÒÂ, Ò ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ - Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË
—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡),  PVX Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡, ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ Ë ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ  ¿–À»“¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
—ÛÔÂ ‡Ì ÒÓÚ Ò ÏÌÓ„Ó ‡ÌÌÓ

‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ Ë ‚ËÒÓÍË ‰Ó-
·Ë‚Ë

 ˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, ÏÌÓ„Ó Â‰Ë
ÍÎÛ·ÂÌË Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
Ó˜Ë˜ÍË

 ÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ

Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡Ò-

ÍË ÚËÔ (¿¬),
ÌˇÏ‡ ÔÓ-
ÏˇÌ‡ Ì‡
ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰
ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ

– Â Á Ë Ò -
ÚÂÌÚÌÓÒÚ.

”ÒÚÓÈ˜Ë‚
Í˙Ï ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰Ë (R1 Ë
R4)

— Ë Î Ì Ó
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË. 

Yn - ‚ËÛÒ - ÒËÎÌÓ ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¿ƒŒ–¿ 

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
ËÒÚË-
Í‡:

Ã Ì Ó -
„Ó ‡Ì,
ÙÓÏË-
‡ „ÓÎÂ-
ÏË Ë Â‰-
ÌÓÓ‰-
ÌË ÍÎÛ-
·ÂÌË

œ  Ó -
‰˙Î„Ó‚‡Ú‡ Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, Ê˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ
Ë ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË.

÷‚ˇÚ Ì‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ (¿¬), ÌˇÏ‡ ÔÓÏˇÌ‡

Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ
ŒÚÎË˜ÌË ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓÌÂ-

Ï‡ÚÓ‰Ë R1 Ë R4
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ

ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï ’ Ë ¿ ‚ËÛ-

ÒË.
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

II. —–≈ƒÕŒ –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈
 ¿–“Œ‘»: 
‘‡·ÛÎ‡, ¬ËÍÚÓËˇ, ¬ÓÎÛÏËˇ, À‡-

ÚÓÌ‡ -  Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ HZPC; 
ŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ fi‡ - Ì‡ ÙËÏ‡

CYGNET PB ÓÚ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ

—ÓÚ ‘¿¡”À¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÓÚ˙Ú Â ÒÂ‰ÌÓ-‡Ì, Ò Ó‚‡ÎÌ‡ ‰Ó

Í˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡
ÃÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË Â‰ÌÓÓ‰ÌË ÍÎÛ·ÂÌË
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✵ ���� �� ����

«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊ Œ¬ -

¬À¿ƒ»" 
- 02/ 971 40 40; 973 30 46

√. œÂ˘Â‡, 
 ‡ÚÓÙÓı‡ÌËÎË˘Â -

0887 82 75 59

������������  � ������������� ������� ������� �� �����, 
���������������� �� �� "������ �������� - �����"

œÂ‰‚Ë‰ÎË‚ËÚÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Í‡ÚÓÙË,
ÍÛÎÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒË
‰Ó·Ë ‰ÓıÓ‰Ë Ì‡ ÒÚÓÔ‡-
ÌËÚÂ, ‚Â˜Â ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚ-
‚ˇÚ Á‡ ÒÂÁÓÌ`2009. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ.
"œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ"
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‡„Ó·ËÓÎÓ-
„Ë˜Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
Í‡ Ì‡ ÒÓÚÓ‚ÂÚÂ Í‡ÚÓ-
ÙË Á‡ ÔÓÒÂ‚, ‚ÌÓÒ ÓÚ
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË
Í‡ÚÓÙÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ-
ÍË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ‡ÁÔÓÒÚ-
‡Ìˇ‚‡ÌË Û Ì‡Ò ÓÚ ÙË-
Ï‡ ≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊-
 Œ¬ - ¬À¿ƒ»".  ‡˜ÂÒÚ-
‚ÓÚÓ Â „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÓÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ "¬À¿ƒ»" -
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓË-
ÚÂÚÌËÚÂ Ë Û‚‡Ê‡‚‡ÌË
ÙËÏË ‚ ÒÂÏÂÌ‡ÒÍËˇ
·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.

Ò ‰˙Î·ÓÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡- ·ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ ÔË
„ÓÚ‚ÂÌÂ

√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ 
ƒ‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì‡ ‰Ó·Ë

ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÓ˜‚Ë Ò ÎÂÍ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ
Ò˙ÒÚ‡‚.

–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë R4) 
—ËÎÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯-

ÍË Ë ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
—˙‚ÒÂÏ ÎÂÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Í˙Ï

ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ  Ë Yn - ‚ËÛÒ  
»Ï‡ ‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï Á‡ÒÛ-

¯‡‚‡ÌÂ Ë ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË

—ÓÚ ¬» “Œ–»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

— Ó  -
Ú˙Ú Â
ÒÂ‰ÌÓ
‡Ì

œ  Ó -
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú Ó -
Ó‚‡ÎÌ‡
ÙÓÏ‡,
ÔÎËÚÍÓ
‡ÁÔÓ-

ÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
ÃÌÓ„Ó Â‰Ë Ë Í‡ÒË‚Ë ÍÎÛ·ÂÌË
Œ·‚Ë‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ì‡ Ò˙-

ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1)
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Í‡ÒÚ‡ Ë

Ï‡Ì‡
ÕÓÏ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ ÒÛıÓ „ÌËÂ-

ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬ŒÀ”Ã»fl

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
 Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰-
ÌÓ ‡Ì
‰Ó ‡Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡Î-
ÌÓ-ÔÓ-
‰ ˙ Î „ Ó -
‚ ‡ Ú ‡
ÙÓÏ‡
Ì‡ ÍÎÛ-

·ÂÌ‡
¡ÎÂ‰ÓÊ˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡, Ì‡

Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬, ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ

ˆ‚ÂÚ‡ ÔË „ÓÚ‚ÂÌÂ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˜ÂÌÓ Í‡˜Â, Ô‡-

¯ÂÒÚ‡ Í‡ÒÚ‡, ÎËÒÚÌÓ Á‡‚Ë‚‡ÌÂ,
ÙÛÁ‡ËÛÏ Ë Yn-‚ËÛÒ-Í˙‰‡‚ÓÒÚ

ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ À¿“ŒÕ¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

–‡Ì ‰Ó
Ò  Â ‰ Ì Ó
‡Ì ÒÓÚ
Ò „ÓÎÂÏË
‡ÁÏÂË
Ë ‚ËÒÓÍË
‰Ó·Ë‚Ë.

   ˙ „ -
ÎÓ-Ó‚‡Î-
Ì‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡
ÍÎÛ·ÂÌ‡,

Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
÷‚ˇÚ Ì‡ ÍÓÊËˆ‡Ú‡ - Ê˙Î, Ò‚ÂÚÎÓ-

Ê˙ÎÚ‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡ 
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ ¿¬ Ë ÌÂ ÒÂ Ó·ÂÁˆ-

‚ÂÚˇ‚‡ ÒÎÂ‰ ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓ-

ÌÂÏ‡ÚÓ‰Ë (R1 Ë 4)
ÃÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË Ë Ï‡-

Ì‡
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÒÚÛÔˇÒ-

‚‡ÌÂ
ÀÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ Œ—“–Œ¬⁄“ Õ¿ fi–¿

«‡·ÂÎÂÊÍ‡: ¬ËÊÂÚÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ ÍÓ-
Ëˆ‡ Ì‡ ÒÔ. "œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ" ‚
ÚÓÁË ·ÓÈ.

III. —–≈ƒÕŒ- ⁄—Õ» ƒŒ  ⁄—Õ»
—Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
—ËÂ‡ - Ì‡ ¯ÓÚÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡

Cugnet PB

—ÓÚ —»≈–¿

’‡‡Í-
Ú Â  Ë Ò -
ÚËÍ‡:

—Â‰ÌÓ
Í ˙ Ò Â Ì
ÒÓÚ

Œ‚‡ÎÌÓ
ÔÓ‰˙Î„Ó-
‚‡Ú‡ ÙÓ-
Ï‡ Ì‡ ÒÎÛ-
·ÂÌ‡, Ò
Ô Î Ë Ú Í Ó
‡ÁÔÓÎÓ-

ÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË
—‚ÂÚÎÓÊ˙ÎÚ‡ ÍÓÊ‡ Ë ÏÂÒÓ
¬ËÒÓÍÓ‰Ó·Ë‚ÂÌ ‰ÓË Ë ÔË ‡ÚÏÓÒ-

ÙÓÌË Á‡ÒÛ¯‡‚‡ÌËˇ
—Â‰ÌÓ ‰Ó ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰Ê‡ÌËÂ Ì‡

ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
ÃÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë

Ì‡Ú˙Ú‚‡ÌËˇ
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
ƒÓ·‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡Ì‡ ÔÓ

ÎËÒÚ‡Ú‡ Ë ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
¬ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ

Ì‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‚ËÛ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙË-
ÚÂ- PVY, PVX, PLRV

◊‡ÒÚË˜Ì‡ ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰‡

◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Ì‡ Â‚ËÌËˇ
ÕÂ Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ÓÚ ÍÓÎÓ‡‰ÒÍË

·˙Ï·‡, ÎÂÒÂÌ Á‡ ÒÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ.

5

I. –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈  ¿–“Œ‘»:
ÃËÌÂ‚‡ Ë ¬ËÚÂÁÂ - Ì‡ ÙËÏ‡

DEN HARTIGH BV, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ;
 ‡ÎËÚ‡, ¿‰Ó‡  - Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡

ÙËÏ‡ HZPC

—ÓÚ Ã»Õ≈–¬¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÛÔÂ ‡Ì 
—Â‰ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ Ò ·˙Á

‡ÒÚÂÊ  Ë ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË 
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË.

—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), PVX (Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡), ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¬»“≈«≈

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
ÃÌÓ„Ó ‡Ì ÒÓÚ
ÕËÒÍÓ ‡ÒÚÂÌËÂ, ·˙ÁÓ ‡Á‚Ë‚‡-

˘Ó ÒÂ, Ò ·ÂÎË ˆ‚ÂÚÓ‚Â
 ÎÛ·ÂÌËÚÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË, Ò Ó‚‡ÎÌ‡

ÙÓÏ‡ Ë ÔÎËÚÍË Ó˜Ë˜ÍË
 ÓÊËˆ‡Ú‡ Â ·ÎÂ‰Ó Ê˙ÎÚ‡, ‡ Ò˙ˆÂ-

‚ËÌ‡Ú‡ - Ê˙ÎÚ‡ ‰Ó ·ˇÎ‡
œË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ˆ‚ÂÚ‡

ÒË
—Â‰ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÎËÒÚ‡Ú‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
Ã‡Ì‡ ÔÓ ÍÎÛ·ÂÌ‡ - ÒÎ‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚ËÛÒË - ¿ , PVY ( ˙‰-

‡‚ÓÒÚ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡),  PVX Œ·ËÍÌÓ‚Â-
Ì‡ ÏÓÁ‡ÈÍ‡ ÔÓ Í‡ÚÓÙ‡, ÀËÒÚÌÓ Á‡-
‚Ë‚‡ÌÂ

–ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ Ì‡ ÕÂÏ‡ÚÓ‰‡ (–‡Ò‡ 1)
—Î‡·Ó ÔÓ‰‡ÚÎË‚ Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡

Í‡ÒÚ‡ Ë ÒÛıÓ „ÌËÂÌÂ
ƒÓ·˙ ÒÓÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ  ¿–À»“¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
—ÛÔÂ ‡Ì ÒÓÚ Ò ÏÌÓ„Ó ‡ÌÌÓ

‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ Ë ‚ËÒÓÍË ‰Ó-
·Ë‚Ë

 ˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, ÏÌÓ„Ó Â‰Ë
ÍÎÛ·ÂÌË Ò ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
Ó˜Ë˜ÍË

 ÓÊËˆ‡Ú‡ Ë Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ

Ê˙ÎÚË
√ÓÚ‚‡Ò-

ÍË ÚËÔ (¿¬),
ÌˇÏ‡ ÔÓ-
ÏˇÌ‡ Ì‡
ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰
ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ

– Â Á Ë Ò -
ÚÂÌÚÌÓÒÚ.

”ÒÚÓÈ˜Ë‚
Í˙Ï ÌÂÏ‡-
ÚÓ‰Ë (R1 Ë
R4)

— Ë Î Ì Ó
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÎËÒÚÌË ‚˙¯ÍË. 

Yn - ‚ËÛÒ - ÒËÎÌÓ ÂÁËÒÚÂÌÚÂÌ
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

—ÓÚ ¿ƒŒ–¿ 

’ ‡ -
‡ÍÚÂ-
ËÒÚË-
Í‡:

Ã Ì Ó -
„Ó ‡Ì,
ÙÓÏË-
‡ „ÓÎÂ-
ÏË Ë Â‰-
ÌÓÓ‰-
ÌË ÍÎÛ-
·ÂÌË

œ  Ó -
‰˙Î„Ó‚‡Ú‡ Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡, Ê˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ
Ë ÔÎËÚÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó˜Ë˜ÍË.

÷‚ˇÚ Ì‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ - Ò‚ÂÚÎÓ Ê˙ÎÚ
√ÓÚ‚‡ÒÍË ÚËÔ (¿¬), ÌˇÏ‡ ÔÓÏˇÌ‡

Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÂ‰ ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ
ŒÚÎË˜ÌË ‚ÍÛÒÓ‚Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
–ÂÁËÒÚÂÌÚÌÓÒÚ:
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ Í‡ÚÓÙÂÌËÚÂ ˆËÒÚÓÌÂ-

Ï‡ÚÓ‰Ë R1 Ë R4
”ÏÂÂÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ˙Ê‰‡ ÔÓ

ÍÎÛ·ÂÌËÚÂ
ƒÓ·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï ’ Ë ¿ ‚ËÛ-

ÒË.
ƒ˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ

II. —–≈ƒÕŒ –¿ÕÕ» —Œ–“Œ¬≈
 ¿–“Œ‘»: 
‘‡·ÛÎ‡, ¬ËÍÚÓËˇ, ¬ÓÎÛÏËˇ, À‡-

ÚÓÌ‡ -  Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ HZPC; 
ŒÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ fi‡ - Ì‡ ÙËÏ‡

CYGNET PB ÓÚ ÿÓÚÎ‡Ì‰Ëˇ

—ÓÚ ‘¿¡”À¿

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡:
—ÓÚ˙Ú Â ÒÂ‰ÌÓ-‡Ì, Ò Ó‚‡ÎÌ‡ ‰Ó

Í˙„ÎÓ-Ó‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡
ÃÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË Â‰ÌÓÓ‰ÌË ÍÎÛ·ÂÌË

4

✵ ���� �� ����

«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊ Œ¬ -

¬À¿ƒ»" 
- 02/ 971 40 40; 973 30 46

√. œÂ˘Â‡, 
 ‡ÚÓÙÓı‡ÌËÎË˘Â -

0887 82 75 59

������������  � ������������� ������� ������� �� �����, 
���������������� �� �� "������ �������� - �����"

œÂ‰‚Ë‰ÎË‚ËÚÂ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Í‡ÚÓÙË,
ÍÛÎÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÓÒË
‰Ó·Ë ‰ÓıÓ‰Ë Ì‡ ÒÚÓÔ‡-
ÌËÚÂ, ‚Â˜Â ÒÂ ÔÓ‰„ÓÚ-
‚ˇÚ Á‡ ÒÂÁÓÌ`2009. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ.
"œ‡ÍÚË˜ÌÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ"
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‡„Ó·ËÓÎÓ-
„Ë˜Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
Í‡ Ì‡ ÒÓÚÓ‚ÂÚÂ Í‡ÚÓ-
ÙË Á‡ ÔÓÒÂ‚, ‚ÌÓÒ ÓÚ
Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË
Í‡ÚÓÙÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ-
ÍË ‚ ≈‚ÓÔ‡, ‡ÁÔÓÒÚ-
‡Ìˇ‚‡ÌË Û Ì‡Ò ÓÚ ÙË-
Ï‡ ≈“ "…Œ–ƒ¿Õ ¬≈À»◊-
 Œ¬ - ¬À¿ƒ»".  ‡˜ÂÒÚ-
‚ÓÚÓ Â „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÓÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ "¬À¿ƒ»" -
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‡‚ÚÓË-
ÚÂÚÌËÚÂ Ë Û‚‡Ê‡‚‡ÌË
ÙËÏË ‚ ÒÂÏÂÌ‡ÒÍËˇ
·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
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беллароса  NN
зрелост/производство/ ранен (I-II)

кулинарни качества (EAPR) B, главно за готвене
Устойчивост към нематоди Ro 1+Ro 4
Устойчивост на картофите
към рак (Synchytr.)

устойчив

форма на клубена овална
дълбочина на очите не много плит-

ки  
 

кожа гладка до слабо 
мрежеста,червена

Цвят на месото светло жълт,кремав
добив много висок
калибровка много големи клубени
консумативни качества добри
Потъмняване след готвене слаба

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
Листно завиване (PLRV) много висока
о б и к н о в е н а 
краста(Streptomyces) 

висока

Черно краче(Erwinia spp.) добра
мана(Phitophthora infestans) добра
Вътрешни ръждиви петна добра
качества за преработка няма  

 
Чувствителност към 
механична повреда

ниска

Латентност много добра съхраняемост

беллароса NN   е 
ранен сорт с 
червена кожа.
беллароса  NN  
трябва да се 
засажда на 
разстояние 28-30 
см.в реда и 75 см. 
м/у редовете,има 
ниска до средна 
клубенизация.
беллароса  NN  
притежава 
потенциал за 
високи добиви и 
е с много големи 
клубени.

елфе  NN

зрелост/производс-
тво/

ранен (II)

кулинарни качества 
(EAPR)

B, главно за готвене

Устойчивост към 
нематоди

Ro 1+Ro 4

форма на клубена овална 
дълбочина на очите плитки 

 
кожа гладка 
Цвят на месото жълт
добив висок 
калибровка средни до големи, рав-

номерни клубени 
консумативни 
качества

отличен вкус

Потъмняване след 
готвене

няма

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) висока
Листно завиване 
(PLRV)

висока-средна

обикновена 
краста(Streptomyces) 

висока-средна

мана(Phitophthora 
infestans)

висока-средна

Вътрешни ръждиви 
петна

висока-средна

качества за прера-
ботка

няма  
 

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност добра съхраняемост  

есприт  NN

зрелост/производс-
тво/

средно ранен (III)

кулинарни качества 
(EAPR)

B, главно за готвене

Устойчивост към 
нематоди

Ro 1,Ro 4 (+толеран-
тност към Globodera 
palida)

форма на клубена овална
дълбочина на очите плитки 

  
кожа гладка 
Цвят на месото жълт
добив много висок 
калибровка равномерна,  големи 

клубени
консумативни 
качества

много добри                                                                                               
                            

Потъмняване след 
готвене

много слабо

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
Листно завиване 
(PLRV)

средна

обикновена 
краста(Streptomyces) 

средна

Черно краче(Erwinia 
spp.)

висока

мана(Phitophthora 
infestans)

средна

Вътрешни ръждиви 
петна

средна

качества за прера-
ботка

няма 

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност средна
есприт  NN   е  сорт , който дава високи добиви с атрактив-
на форма на клубените и високи
комсумативни качества.
есприт  NN   има средна до висока клубенизация и пре-
поръчителното разстояние на засаждане е 30-32 см. между 
растенията в  реда и 75 см. между редовете .
есприт  NN   е толерантен и слабо чувствителен към Пали-
да (Globodera palida).
2070 ПирдоП, ул. “Цар освободител” 45а            
   тел/факс: 07181 / 55 42, GSM: 0888/ 371 206           
   e-mail: presence_vgv@yahoo.com      

марабел  NN

зрелост/производство/ ранен (II)
кулинарни качества 
(EAPR)

B, главно за готвене

Устойчивост към 
нематоди

Ro 1+Ro 4

форма на клубена овална
дълбочина на очите плитки  

 
кожа много гладка и 

светла
Цвят на месото жълт
добив много висок
калибровка равномерна, средни 

до големи клубени
консумативни качества много добър вкус
Потъмняване след 
готвене

слабо

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
Листно завиване (PLRV) средна
обикновена 
краста(Streptomyces) 

висока

Черно краче(Erwinia 
spp.)

висока

мана(Phitophthora 
infestans)

средна

Вътрешни ръждиви 
петна

средна

качества за преработка няма  
  
  

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност средна (добра съхра-
няемост)   

2070 ПирдоП, ул. “Цар освободител” 45а            
   тел/факс: 07181 / 55 42, GSM: 0888/ 371 206           
   e-mail: presence_vgv@yahoo.com      

колетте  N

зрелост/производство/ много ранен до 
ранен (I-II)

кулинарни качества 
(EAPR)

B/а, главно за 
готвене

Устойчивост към 
нематоди

Ro 1

Устойчивост на карто-
фите към рак (Synchytr.)  

устойчив

форма на клубена удължено овална
дълбочина на очите плитки  

 
кожа не много 

гладка,жълта
Цвят на месото жълт,почти кремав
добив над средния за таза 

рана група
калибровка големи,равномерни 

клубени
консумативни качества превъзходно качес-

тво в комбинация 
с рано
натрупване на  
сухо вещество                                                                                            
                              

Потъмняване след 
готвене

няма

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
а-вирус (PVA) много висока
Листно завиване (PLRV) средна
обикновена 
краста(Streptomyces) 

средна

Черно краче(Erwinia 
spp.)

висока

мана(Phitophthora 
infestans)

средна

Вътрешни ръждиви 
петна

висока

качества за преработка няма  
  
  

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност средна(много добра 
съхраняемост)

анжела  N
зрелост/производство/ много ранен (I)
кулинарни качества 
(EAPR) B, главно за готвене
Устойчивост към нематоди Ro 1
форма на клубена овална,много равномерна 

и стабилна
дълбочина на очите повърхностни 

  
кожа гладка 
Цвят на месото жълт
добив среден до висок
калибровка големи клубени
консумативни качества превъзходен вкус
Потъмняване след готвене няма

Устойчивост на :

Y-вирус (PVY) средна
Листно завиване (PLRV) висока
обикновена 
краста(Streptomyces) средна
Черно краче(Erwinia spp.) висока
мана(Phitophthora infestans) средна
Вътрешни ръждиви петна средна

качества за преработка
няма  
  
  

Чувствителност към 
механична повреда ниска

Латентност средна
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Лаура  NN

зрелост/производство/ средно ранен (III)
кулинарни качества 
(EAPR)

B, главно за готвене

Устойчивост към 
нематоди

Ro 1-5

форма на клубена овална до дългоовална
дълбочина на очите много плитки до 

плитки 
 

кожа червена,гладка,много 
хубава

Цвят на месото тъмно жълт
добив висок до много висок
калибровка равномерна, много 

висок пазарен добив
консумативни 
качества

много добри, отличен 
вкус

Потъмняване след 
готвене

няма

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
Листно завиване 
(PLRV)

висока

обикновена 
краста(Streptomyces) 

средна

Черно краче(Erwinia 
spp.)

средна

мана(Phitophthora 
infestans)

висока

Вътрешни ръждиви 
петна

висока

качества за прера-
ботка

пържени картофи -FF 

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност висока   

Лаура   NN   има много равномерна калибровка, гладка 
кожа и плитки очи с много атрактивна червена кожа.
Лаура   NN    разстояние на засаждане  28-30 см.(за прера-
ботка 32-34 см.) между растенията в  реда и 75 см. между 
редовете .реагира чувствително към зенкор и кълновете 
не трябва да се чупят при сеитба.
Лаура   NN   е подходящ за измиване и може да се прера-
ботва за пържени картофи веднага след прибиране(двойна 
употреба).

2070 ПирдоП, ул. “Цар освободител” 45а            
   тел/факс: 07181 / 55 42, GSM: 0888/ 371 206           
   e-mail: presence_vgv@yahoo.com      

Юни
Крак повлече Галя Павлова   в 

Холандия. Освен, че изучи всички 
тайните свързани с контрола и Бе-
зопасността  на храните, погледът  й 
все се взираше в огромните картофе-
ните полета.

А холандците нова земя завзе-
мат – старата не достига и към морето 
посягат... А тук земя, колкото искаш,  
даже необработена често остава. 

Юли 
Във Франция, родината на  french fries ( пържени-

те картофки)  с нетърпение очакваха Румяна Петрова . 
Тема  бе ясна „Контрол и управление на огнища от ка-

рантинни  вредители  - Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus. 
Омаяна от френските маниери  по 
отношение  контрола на огнища-
та  и строгите 
мерки колегата 
се върна с рево-

люционни предложения – за тези, дето 
нарушават фитосанитарните мерки гло-
бите да стигнат европейските размери 
до 15 000 € . Второто важно предложе-
ние  беше драстично да се намали пи-
сането по мониторинговата програма. 
Френският доклад  на    докладчика  бил  
2 страници само. Боже, тези хора какво  

ли цял ден работят? 
август 

Време за море за едни. Други кръс-
тосват великата руска 
страна. Директорът и г-н 
Михайлов са късметлии 
- дъжд обилен и руски 
студ, а картофите в зала 
събрани, а РЗ техника 
отбрана. 

Септември 
Невероятно – но 

факт. Този път красиви французойки  в 
София дойдоха и ни учиха  как се 
прави  контрол и оценка на риска. 
Стопани, помнете  най-много по 
веднъж  инспекция  Ви се пада. Но 
пък  открият ли  грешка, не проща-
ват и глоби сурови налагат. 

октомври 
Работа, картофи, проби  и Ук-

райна е наблизо. целта бе ясна  
-   ЕРРО  нареди - обмяна   между 
Изтока и Запада при карантинна си-
туация. Картофите на преден план, 
естествено.  Румянка и Емо - пред-
ставители наши  бяха.

Видни пловдивски доценти ни 
подсетиха във клас – как се тър-
си  в земята сиво червейче опасно. 
Опитът е важно нещо – не остава 
скрит - покрит. 

Затова,  стопани,  се гответе и 
от Емилия новините по-късно на-
учете.

на обмяна на оПит В еВроПа

 джили NN

зрелост/производство/ средно късен (IV)
кулинарни качества 
(EAPR)

B, главно за готвене

Устойчивост към не-
матоди

Ro 1+3+4+5

Устойчивост на 
картофите към рак 
(Synchytr.)  

устойчив

форма на клубена овална
дълбочина на очите много плитки  

 
кожа гладка, жълта
Цвят на месото жълт
добив много висок 
калибровка равномерна, средни до 

големи клубени
консумативни ка-
чества

високи и стабилни

Потъмняване след 
готвене

много слабо

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
Листно завиване 
(PLRV)

средна до висока

о б и к н о в е н а 
краста(Streptomyces) 

висока

Черно краче(Erwinia 
spp.)

висока

мана(Phitophthora 
infestans)

висока

Вътрешни ръждиви 
петна

висока

качества за прера-
ботка

много подходящ за пър-
жени картофи-FF

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност висока / много добра 
съхраняемост/

 финка NN

зрелост/производство/ много ранен (I)
кулинарни качества 
(EAPR)

B, главно за готвене

Устойчивост към не-
матоди

Ro 1+4

форма на клубена овална
дълбочина на очите плитки  

 
кожа гладка 
Цвят на месото жълт
добив висок 
калибровка големи, равномерни 

клубени 
консумативни ка-
чества

добри   

Потъмняване след 
готвене

средно

Устойчивост на :
Y-вирус (PVY) много висока
Листно завиване 
(PLRV)

висока

о б и к н о в е н а 
краста(Streptomyces) 

средна

Черно краче(Erwinia 
spp.)

висока

мана(Phitophthora 
infestans)

средна

Вътрешни ръждиви 
петна

висока

качества за прера-
ботка

няма 

Чувствителност към 
механична повреда

средна

Латентност средна



�КАРТОФ Информационен бюлетин

Картофът е нашата традиция и
бъдеще

  регистрираните  производители 
на картофи за  семена  през  2008 г.

в област Перник
 В община радомир

рег. № Производител населено място дка 
н 0939 1.”агро – Вг”еоод с. Чуковец 25

с. Чуковец 55
н 0872 2 . ” П е т р о л -

драгичево”оод 
с. Владимир 120

н 0882 3.Цветан Спасов с. друган 30
н 0276 4.Петър гогин с. друган 16
н 0352  5.ет”В.каймаканова” с. долна диканя 120

общо 366

В община трън
рег. № Производител населено място дка 
н 0256 1.Сд”тони-трън” с. ярловци 100
н 0255 2.Станислав  николов с. ярловци 100
н 0948 3.антон николов с. ярловци 90
н 0691 4.”дейна”еоод с.туроковци 25

гр. трън 36
н 0258 5.кръстина митарова гр. трън 40
н 0270 6.георги Васев с. забел 15
н 0884 7.Светослав Василев с. Слишовци 80
н 0259 8. ет”кентон”- В. Васи-

лев
с. Цегриловци 50

с.рани луг 30
н 0989 9.емил иванов с. Слишовци 35

с. Цегриловци 20
н 0990 10. йордан Стоянов с. Цегриловци 20
н 0991 11. магдалена ефтимова с. Цегриловци 20
н 0992 12. Петър Павлов с. Цегриловци 20
н 0993 13. георги Павлов с. Цегриловци 25

общо 706

В община брезник
Рег. № Производител Населено място Дка 
Н 0662 1. Росен Кирилов гр.Брезник 12

ПроизВодитеЛите на картофи   
за Семена  и конСУмаЦия
Aнтон николов,трън -  Положителните  страни - добри 

климатични условия за отглеждане на картофи за семе, добра 
цена на продукцията, отрицателни страни-няма, гарантиран па-
зар на семената. 

Васил Василев, трън - Няма положителни страни, само 
отрицателни-висока цена на Елитите, ниска цена на произведено-
то семе, много контрол, проверки, високи такси, никаква гаран-
ция, че няма да се открие карантинен вредител, или че ще бъде 
окачествена продукцията от ИАСАС. Няма гарантиран пазар - 
консумацията се реализира по-бързо.

иван миланов, трън -  отглежда семена Елит,  за да си 
произведе посадъчен материал за лични нужди, като част от тях 
продава. цената на семената е много по-добра от тази на консу-
мацията.

Виолета каймаканов, с. долна диканя, общ. радомир 
-  отглежда семена, за да си подсигури посадъчен материал за 

картофоПроизВодСтВото - да иЛи не?
засаждане за консумация за следващата година. Така си намалява 
себестойността на продукцията, защото отглежда много площи с 
картофи за консумация.

георги  Първанов, управител на „Петрол-драгичево“ 
еоод, с. Владимир, общ. радомир -  Семепроизводството е 
бизнес, който носи печалба. Фирмата се стреми след време се-
мена да се купуват не от Холандия, а от „Петрол-Драгичево“ и 
защо не?

Петър гогин, с. Владимир, общ. радомир -  Правя се-
мепроизводство, защото така си подсигурявам посадъчен мате-
риал  с доказан произход и с лабораторни анализи. Получавам 
субсидии като семепроизводител, но трябва да се помисли за суб-
сидиране на собствено семепроизводство...

ПроизВодитеЛите на картофи  
за конСУмаЦия
галина бързашка – Перник. 
По професия съм агроном  и  знанията, 

които имам реших да приложа на практика като 
земеделски производител. Най- добра алтерна-
тива за повишаване на  доходите са картофите. 
Една винаги търсена стока и  неизменна част 
от  трапезата на българина . Познанията, които 
имам в областта на растителната защита ми дават възможност и 

ме задължават да произвеждам чиста  продукция 
за пазара без остатъчни количества пестициди. 

одринка дукатинова - с. ярджиловци, 
общ. Перник

Занимавам се със земеделие и по специал-
но с картофопроизводство от тази година. Реших, че това е една 
добра реализация за млад човек, който е решил да живее на село 
и  да  отгледа  децата си там. Съзнавам, че да не е никак лесно да 
постигнеш добри резултати без да имаш необходимите знания и 
умения, затова до голяма степен разчитам и се доверявам на съве-

тите, които получавам от отдела за Растителна 
защита -  гр. Перник. 

иво Виячев - Перник
Да, дори мисля да увелича площите през 

следващата година. Перспективен бизнес, аз не 
се страхувам от трудностите.

радостина рангелова - зк „агро-97”- 
с. кондофрей,общ. радо-
мир

Доста  често си задавам въпроса, дали да 
продължаваме да отглеждаме картофи. Про-
блемите с карантинните болести, високата 
себестойност на продукцията – все фактори, 
които ни карат да се замислим за бъдещето, а 
и финансовата криза, коята чука на вратата няма да ни позволи 
неоправдани разходи.

  


