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Как ще ги стигнем
латвийците

Рига показва доста по-адекватна
реакция при банковата криза с ABLV,
отколкото София постигна с КТБ

Ченге втора употреба *

Нови данни показват, че Атанас
Тилев е бил управляван и от КГБ в
битието му на агент от службите

"Агрия груп" купува
производител на
слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар"
ще е първата компания за
преработка на слънчоглед в
портфейла на холдинга

Кредитор продава
рециклиращите машини
на Пламен Стоянов-
Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10
млн. лв. при покупката му, а сега се
предлага за около половината

Книга: Милорад Павич -
"Хазарски речник"

"Първият роман на XXI век" с ново
издание на български

#българия #социализъм
#носталгия

Какво (не) казва фотографският
проект Imaginary Archives за
миналото и спомените ни
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3 мар 2018, 12:32, 4162 прочитанияИновации с български адрес
Машина, която подпомага фермерите при прибирането на реколтата
от лавандула, и фондация, която насърчава бедни ромски семейства да
започнат земеделски бизнес, бяха отличени в конкурс
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Машина, която подпомага фермерите при прибирането на реколтата от
лавандула. Фондация, която насърчава бедни ромски семейства да
започнат земеделски бизнес. Домашна ферма в "хола", която може да
осигури пресни зеленчуци за домакинството. Това са само част от
отличените проекти в конкурса за иновативен фермер на годината,
който "Икономедиа" организира като част от проект за популяризиране
на Общата селскостопанска политика на ЕС, съфинансиран от
Европейската комисия. Отличените бяха избрани от четиричленно жури
в състав Любомир Василев, мениджър проекти в "Икономедиа",
Владимир Владков, издател на Computerworld Bulgaria, Светлана
Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, и
Николай Вълканов, управител на фондация "Интелиагро", а наградите
бяха връчени по време на конференцията "Наука и иновации в подкрепа
на земеделието", която се състоя в края на ноември в София.
Класираните на първо място двама победители в конкурса спечелиха
пътуване и участие в програмата на най-голямото изложение в сектора
догодина - Глобален форум за иновации в земеделие GFIE Europe, което
ще се проведе през юни 2018 г. в Холандия.

Когато кадрите не стигат...

Единият от големите победители в конкурса за иновативен фермер е
земеделският производител от Генерал Тошево Димитър Славов.
Славов, който в последните пет години отглежда лавандула в село
Василево до Генерал Тошево, е изобретил и произвежда серийно
машината "МПЛ - Магдалена", която се ползва за прибиране на
реколтата от лавандула. Той беше отличен за приноса си в решаването
на един от сериозните проблеми на производителите на етерични
култури - недостига на работна ръка, заради който често по полетата
остава неприбрана реколта. Славов споделя, че първоначално е
изобретил машината с изцяло електрическо управление за собственото
си стопанство, а впоследствие е започнал да получава поръчки и от
други фермери. Така създава компанията "Машиностроене - ДС", в която
първоначално са работили само двама души, но за пет години вече
служителите са десет. Към края на 2017 г. вече има поръчки до 2019 г.,
като междувременно капацитетът на производството е стигнал до 50
машини годишно. Цената на машината е 21 хил. лв. и според нейния
изобретател тя може да се изплати за един сезон, ако се ожънат 500 -
600 декара лавандула. През август 2017 г. машината "МПЛ - Магдалена"
получава голямото отличие на Добричкия панаир за селско стопанство
заради бързината и удобството на работа с нея.

Освен машината "МПЛ - Магдалена", която освен за лавандула може да
се ползва и за бял равнец, безсмъртниче, салвия и други култури,
Славов работи и по други изобретения, свързани с етеричния сектор.
Така например той вече има и втора машина - прототип за окопаване на
лавандула, която към момента ползва само в собственото си стопанство.
Казва, че целта му е да постигне пълна автоматизация при лавандулата
- от полето до дестилерията.

Икономическа интеграция

На първо място в конкурса с равен брой точки беше класирана и
фондация "Земята - източник на доходи" с председател Иван Пенов за
иновативно решение в социалната сфера, довело до социална
интеграция чрез икономически инициативи. Фондацията купува
земеделска земя на бедни ромски семейства, подпомагайки ги да
стартират селскостопански бизнес, като впоследствие те изплащат на
вноски парцела и придобиват собственост върху него. През годините по
този начин са били подпомогнати над 250 семейства в Южна България,
което е осигурило доход и занятие на близо 1000 души, сочат данните на
фондацията. Пенов казва, че вече има роми, които са успели да
спечелят финансиране по програмата за селските райони, както и
такива, които са успели да произведат продукция, покриваща
изискванията за реализация в търговските вериги.

Моделът на работа на фондацията е приложим за различни общности в
неравностойно положение, като от фондацията смятат, че най-важното
условие за успешното му прилагане е използването на интегриран
подход за устойчиво развитие на собствен бизнес, обединяващ два
компонента - достъп до материални ресурси и развитие на човешкия
потенциал. Така моделът съчетава правилата на микрокредитирането
със социалната подкрепа чрез безвъзмездно предоставяне на експертна
и консултантска помощ.

Фондация "Земята - източник на доходи" беше отличена и на европейско
ниво през 2013 г. Тогава тя спечели специалната награда на журито в
конкурса за комуникации в областта на Общата селскостопанска
политика на ЕС през 2013 г., организирана от ЕК-CAP Communications
Awards.

Етикети: земеделие иновации проекти селско стопанство

ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА

2 КОМЕНТАРА

Избор на тип: Всички мнения Новите коментари отгоре Първите коментари отгоре

Nadezhda
Semerdzhieva

Рейтинг: 12

3 мар 2018 14:531

Неутрално

 

Milen Stefanov

Рейтинг: 290

4 мар 2018 08:502

Неутрално

 

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.
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Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Земеделие и бизнес. Всички текстове по
темата може да откриете тук.
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Година на големите
очаквания

Фермерите ще могат
да кандидатстват за
10 млн. евро за
иновации през 2018
г .

Фокус върху сектора с
данни, анализ и ревю на
актуалните теми

23 фев 2018

23 фев 2018

Проектите трябва да
бъдат с продължителност
до 5 години

3 дек 2017

Къде са най-близките фермери

На трето място в конкурса беше отличена платформа, подпомагаща скъсяване веригата на
доставки на фермерските храни. Навигационната платформа Аgroregal, основана от Милен Марков,
предоставя информация на пътуващите хора за най-близките малки земеделски производители,
тяхната продукция и наличности. Марков съобщи, че платформата вече има пробив в Индия и
Южна Корея, а освен това е регионален финалист в европейското състезание за проекти,
базирани на сателитна навигация.

Фермерите в града

Втори проект, подпомагащ скъсяването на веригата на доставки на храни от малки производители,
зае трето място в конкурса с равен брой точки. Става въпрос за дейността на кооперация
"Хранкооп - София", която беше отличена за устойчивото развитие на модела на фермерските
пазари, осигуряващи директна връзка между стопанствата и потребителите. В момента "Хранкооп"
работи в столицата, Банкя, Добрич и Бургас, като целта е да бъдат обхванати 28 града в страната.

Храна в хола

На трето място беше класиран и още един кандидат - това е проект за интелигентна вертикална
домашна ферма, създаден от инж. Огнян Чиков. Вертикалната ферма, която е снабдена със
сензори, датчици и други технологии, осигурява производството на зеленчуци и билки, необходими
за изхранването на домакинството. Заради компактния си размер тя може да бъде поставяна в
стая от жилището, на балкон или на друго подходящо място в дома. Вече е готов прототипът на
фермата, като предстои регистрацията му като полезен модел в Патентното ведомство и серийно
производство.

Facebook Twitter Зарче Email

Пазар на земеделска земя:
Успокоение след бума
След няколко години на висока активност и
рекордни цени пазарът на земеделска земя вече е
в охлаждане

27 фев 2018, 807 прочитания

ОСП: Какво да се очаква -
въпрос с повишена трудност
Предложенията ще бъдат представени или на
последното заседание на Съвета по земеделие и
рибарство по време на българското
председателство през юни, или на първото по
време на австрийското

26 фев 2018, 444 прочитания

Статията за земеделски иновации в частта за лавандулата е
несериозна. Косачки за лавандула, както и култиватори се
произвеждат у нас отдавна. Машината за косене на лавандула
е създадена от френската фирма Clear. Малината е
прекопирана и се произвежда от три български фирми, една
от които е отличена “за иновации”.

Платформата Агрорегал, явно е все още само една идея -
сайта е една празна страница, а app приложение все още
няма ...

K:Reader 

Нов и модерен инструмент,
който пренася в дигитална
среда усещането от
четенето на хартия. 

Прочетете целия вестник
или списание без да търсите
отделните статии в сайта.
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Най-важни Ново Коментирано Четено

Убийството в Пловдив – фактите и
въпросите от разследването
14:53,  84 коментара

С тропане по масата руският патриарх
поучава президента Радев за
Освобождението (допълнена, видео)
13:11,  189 коментара

Шефът на комисията за конфискация е
спокоен за казуса с Елизабет Елена вон
Месинг
16:11,  1 коментар

"Флотски арсенал" е източван чрез
комисиони и фирми подизпълнители
13:00,  27 коментара

Задължителният зрелостен изпит по
български език ще е на 21 май, от днес се
подават заявления
16:28,

Вграждане

ЧЕТЕНО ПРЕПОРЪЧАНО КОМЕНТИРАНО

Защо намесата на БНБ в драмата ЧЕЗ е
особено тревожна
6 мар 2018, 5486 прочитания

Вечерни новини: По-важното от
почивните дни и какво се очаква през
новата седмица
5 мар 2018, 1854 прочитания

Поредна енергийна компания заведе
дело срещу България
6 мар 2018, 1849 прочитания

Снимка на деня
5 мар 2018, 1490 прочитания

"Гудмилс България" инвестира близо
5 милиона лева в модернизация
6 мар 2018, 975 прочитания

Всички новини

LinkedIn Twitter Email КапиталLike 0Препоръчване (2)

Препоръчване (2)

K:Reader - изданията

НОВО (23) ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА БИЗНЕС K:PRO LIGHT МУЛТИМЕДИЯ ДЕБАТИ
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