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Производството на череши се променя под влиянието на нови разработки и
технологии. Ограничаващи растежа подложки, нови сортове, разработването на
средства за преодоляване негативните ефекти от климата, позволяват по-ранно
влизане в плододаване, по-високи добиви, по-едри и твърди плодове.
Следберитбената заготовка и маркетинга играят все по-голяма роля.
Развитието в производството и растящото платежоспособно търсене от
развиващите се пазари води до увеличаване на производството на череши в света до
3,1 млн. тона през 2015 г. – с 35% повече от рекордната 2013 г.
Турция е безспорния глобален лидер в производството на череши и третия най-голям
износител след САЩ и Чили. На Балканите този бизнес остава популярен и е силно
застъпен още в Гърция, Румъния, България и Сърбия, а Албания го развива с бързи
темпове.
Черешопроизводството е един от най-атрактивните овощарски сектори в България.
Делът на реколтираните площи с череши достига 24% от всички овошки през 2014 г.
спрямо 17,7% през 2007 г. По обем на производството се нарежда на второ място след
ябълките.
България има своето място сред водещите производители на череши в света, но
трябва да преодолее редица предизвикателства. Сортовата и възрастова
структура на насажденията, използваните технологии и немарливостта на много
от малките стопани предопределят основната част от продукцията да отива за
преработка. Масовата череша, която се бере в България, не може да намери
реализация на пазара за прясна консумация.
Популярният с черешите си Кюстендилски край от години е в упадък със силно
раздробена собственост на градините (среден размер от 8 дка), стари насаждения и
сортове. Най-големият производствен район в страната е Югоизточния. Все поголям интерес към създаването на нови насаждения се забелязва и в Северна
България.
България е част от общия европейски пазар – най-големият консуматор на пресни
череши и един от най-платежоспособните в света. Месните производители имат
възможност да се възползват от нови, но вече изпитани и доказани сортове,
подложки, технологии за засаждане, формировки, средства за растителна защита.
За успешната реализация на продукция за прясна консумация на премийни пазари
инвестициите в сертифициране на качеството, охлаждане, калибриране, опаковка и
маркетинг ще бъдат абсолютно необходими.
За по-малките производители (под 50 дка) сдружаването единствено гарантира
възможност за инвестиции в повишаване добавената стойност на продукцията.
Ролята на държавата в подкрепа на сектора следва да бъде насочена основно към
преодоляване на външните за него предизвикателства – по-лекия и евтин достъп до
земя, вода, енергия, както и опазване на собствеността на производителите.
Най-големият проблем, който се очертава в бъдеще, е липсата както на
специализирана, така и на обща работна ръка, който ще се изостря тепърва.
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Световни тенденции
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Изменение в площите с череши (ха) в Топ 15 страните
1994

2003

2013

2013/03

Турция

18 483

24 000

51 132

113%

САЩ

20 060

29 433

36 040

22%

Италия

24 599

28 558

30 581

7%

Сирия

6 500

11 500

29 536

157%

Иран

15 000

26 686

29 000

9%

Испания

28 000

28 727

25 300

-12%

Чили

3 200

6990

16 243

132%

Русия

24 000

26 000

16 000

-38%

Украйна

20 000

14 900

12 400

-17%

Гърция

9 630

9 400

12 000

28%

Узбекистан

4 963

4 500

12 000

167%

Австрия

8400

8 400

11 349

35%

Полша

9700

11 040

10 879

-1%

Сърбия
9%
Н.д.*
8 500**
9 300
* Общо за Сърбия и Черна гора - 6 870 ха
** Данните са базирани на оценка на ФАО, от която сме
извадили предполагаемите площи в Черна гора в размер
на ок. 700 ха
Източник: FAO
Топ 15 на производителите на череши в света
за 2013 г. (т.) и среден добив (т/ха)
Турция
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Източник: изчисления на база данни на FAO

Производството на череши в света се
промени значително през последните 15
години. Бяха въведени нови подложки,
които ограничават вегетативния растеж и
позволяват
по-голяма
гъстота
на
насажденията и по-ранно плододаване.
Навлязоха нови сортове, разработени да се
самоопрашват, да дават по-едри и твърди
плодове, годни за механизирано прибиране
и пр. и пр. Успоредно с това се развиха
технологии, които предпазват реколтата от
напукване, измръзване, градушка; които
позволяват прецизно сортиране, охлаждане
и съхранение.
Всичко
това,
както
и
растящото
платежоспособно търсене от развиващите
се пазари, доведе до увеличаване на
производството на череши в света.
Реколтираните площи са нараснали със 17%
за периода 2004-2013 г., спрямо 12% през
1994-2003 г. и надминават 405 хил. ха.
Средните добиви също нарастват и достигат
5,58 т/ха за последните пет стопански
години, за които има данни на глобално
ниво (2009-2013 г.). За сравнение, средните
добиви в края на 90-те години на ХХ век са
били 5,24 т/ха.
В резултат на това световната продукция
приближава 2,3 млн. тона през 2013 г. при
1,7 млн. тона за 2004 г. или увеличение от 35
на сто. Глобалното производство ще
достигне 3,1 млн. тона през 2015 г. по
предварителни оценки на Belrose, Inc.
Турция се превърна в безспорен глобален
лидер на пазара на пресни череши през
последните десет години, измествайки
САЩ. Страната удвои площите, които вече
надхвърлят 51 хил. ха, а продукцията
надвишава 494 хил. тона.
Увеличават се площите в САЩ, макар и с побавни темпове. Страната запазва второто си
място като производител, а очакванията ни
са
производството
да
се
ускори
допълнително в следващите години заради
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Топ 15 на най-големите консуматори на
пресни череши за 2013 г. (тона)
ЕС
Турция
Китай
Русия
САЩ
Украйна
Сирия
Узбекистан
Хонг Конг
Канада
Япония
Австралия
Чили
Аржентина
Южна Корея

429 152
291 240
213 519
150 145
142 412
66 350
55 000
45 000
32 031
28 600
23 790
16 100
15 300
14 620
13 936

Източник: USDA

Топ 15 на най-големите износители на пресни
череши за 2013 г. (тона)
САЩ
Чили
Турция
Гърция
Испания
Австрия
Полша
Италия
Канада
Сирия
Узбекистан
Киргизстан
Германия
Холандия
Франция

66 797
66 600
53 760
23 570
22 378
15 501
10 147
10 082
6 200
5 000
5 000
4 800
4 636
4058
3750

Източник: USDA, Eurostat
Производство на череши на Балканите, 2013 г.
хектара 2013/11 хил. т 2013/11
1. Турция
51 131
13%
494,3
12,7%
2. Гърция
12 000
22%
58,2
31,7%
3. Румъния
7 079
3%
80,5
-1,7%
4. България
7 520
-46%
37,7
25,5%
5. Сърбия
9 300
2%
28,1
-1,4%
6. Албания
2 500
79%
17
18,7%
7. Босна
5 600
-7%
10,9
-3,4%
8. Хърватска
1 091
43%
6
-33,6%
9. Македония
1 300
7%
6
0,3%
10. Словения
148
19%
5,4
27,3%
Източник: FAO

„Турската Alara Agri Business е вторият
най-голям износител на пресни череши в
света.“
„Албания скоростно развива черешопроизводството си. Сърбия излиза на
международните пазари.“

сериозните инвестиции в интензивни
насаждения, технологии за предпазване от
неблагоприятни климатични условия и пр.,
които ще донесат по-високи добиви.
Забележителен напредък отбелязва Чили,
където земеделието се развива с ускорени
темпове. Площите с череши в страната са
нараснали пет пъти през последните 20
години. Страната се превърна в основен
снабдител за Северното полукълбо с пресни
плодове извън сезона.
Друг интересен производител е Узбекистан,
където само в рамките на няколко години
площите с череши нарастват два пъти и
половина. Продукцията е ориентирана към
руския пазар.
В Европа, Испания започва да овладява
спада в площите, породен от отпадането на
стари насаждения, раздробеността на
стопанствата и ниските добиви. Италия
запазва позициите си, но при структурата на
селското стопанство там не може да се
очаква особена експанзия.
Глобалното производство на череши ще
продължи да нараства и през следващите
години,
главно
благодарение
на
създаването на нови градини в Китай,
Турция,
САЩ
и
други
основни
производители.
Най-големият пазар за плодовете остава ЕС,
където средната консумация на човек е била
0,85 кг за 2013 година. Следват Турция и
Китай, като в последната се наблюдава
бързо увеличение на платежоспособното
търсене.
Глобалните тенденции на пазара за прясна
консумация са в посока на плодове с
калибър минимум 28 мм (дори > 30 мм),
тъмен цвят и дълъг „живот на рафта“. Това
предопределя
необходимостта
от
инвестиции в интензивни насаждения с
нови сортове (традиционният Бинг,
например, не може да изпълни новите
изисквания), оборудване за сортиране и
охлаждане и подходящи опаковки за
контролиране на въздушната среда. Повече
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за някои актуални изследвания върху
новите сортове и подложки можете да
прочетете в Приложението.
Най-големият износител на пресни череши в
света продължава да бъде САЩ, плътно
следван от Чили. Турция традиционно е в
Топ 3 на най-големите износители на
череши в света, като през 2013 г. е изнесла
53,7 хил. тона – с 13 хил. тона по-малко от
първите две държави.
Интересен пример е Австрия, която
обикновено не се свързва с овощарство, но
в Европа се е ориентирала в премиум
сегмента като се рекламира и свързва силно
с биологично производство. Износът й
надхвърля 15 хил. тона.
Регионът на Балканите също е особено
интересен
от
гледна
точка
на
черешопроизводството.
Турция очаква производството на череши
през сезон 2015 г. да достигне 550 хил. тона,
въпреки късните студове тази година.
Основен сорт е местният 0900 Ziraat със 70%
от площите и 95% от износа върху подложка
Мазард и по-малко Махалебка. Това значи
огромни дървета, трудна, скъпа и опасна
беритба. Напояването не е на почит в много
райони, както и резитбата. Интензивните
техники навлизат след 2000 г., като найобещаващи подложки се очертават SL 64,
Гизела 6, РНL и Максима 14.
Традиционно основни пазари за турските
череши са Германия с около една трета от
количествата и Русия с около една четвърт.
Турската Alara Agri Business е най-големият
износител на смокини и вторият най-голям
износител на пресни череши в света.
Компанията има собствени 280 ха
интензивни
черешови
градини,
сертифицирани по GlobalGap и Natures
Choice, които дават продукция от май до
август. В допълнение Alara Agri работи с
близо 2 000 производители, от които
изкупува продукция. Използват се 8
мобилни хидрокулера, които охлаждат
продукцията до 2 градуса, след което се

превозват до централния пакетажен цех в
Бурса с капацитет 400 тона на ден.
Alara
Agri
има
инвестиции
в
черешопроизводството и в Аржентина като
доставя продукция за търговски вериги в 22
държави на 5 континента. Целта на
компанията е да може да доставя пресни
плодове от различни източници 365 дни в
годината.
В Албания, Хърватска и Гърция се
наблюдава най-голямото увеличение на
площите с череши през последните години.
Докато
Албания
скоростно
развива
производството си, Сърбия излиза на
международните пазари (най-вече за Русия
е Беларус). Страната е традиционен
производител в региона със средногодишно
производство от 26,3 хил. тона за периода
2011-2013 г.
Прави впечатление, че Турция, Румъния,
Гърция,
които
са
най-големите
производители в региона, се представят
значително по-добре на пазара на прясна
консумация от България. Страната ни едва
през последните 4-5 години се върна на
картата на страните-износителки като не
може да се похвали нито с особени
количества, нито със завладяването на кой
знае какви пазари.
Въпреки това България има своето място
като производител на череши заради
природните и климатичните си дадености.
Потенциалът й тепърва ще се развива и
показва значителни резерви за растеж при
подходящи условия за развитие.
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Производството на череши
в България
Производство на череши и реколтирани
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Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ
Вид и размер на стопанствата, 2013 г. спрямо 2007 г.
Брой
Ха
2013/07 2013/07
ФЛ
9 288
6 338
-6%
58%
ЕТ
105
355
35%
-8%
КООП
46
767,7
-21%
-45%
ТД
238
2 429
190%
221%
Сдружения
18
2%
-28%
18%
ОБЩО
9 695
79%
-4%
51%
Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ
Средна площ на стопанствата (ха) по вид,
2013/2007 г.
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Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ
Разпределение на черешовите насаждения по
райони на страната към 2014 г. в ха
827
657
170

3959
1964

2021

Източник: МЗХ, собствени изчисления
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Черешопроизводството се явява един от
най-атрактивните овощарски сектори в
страната. През последните седем години
делът на реколтираните площи с череши от
всички овошки достига 24% (2014 г.) от 17,7%
(2007 г.). По обем на производството се
нарежда на второ място след ябълките. През
първата половина на разглеждания период
това е овощната култура с най-голям дял в
новосъздадените насаждения – 20-24%, но
този дял постепенно намалява. Бързо се
увеличават новите орехови градини,
насаждения с които нарастват и през 2013 г.
те вече изпреварват черешовите по размер
на засадените площи по оценки на
InteliAgro.
Повишения
интерес
към
създаването на нови орехови насаждения,
според нас, се дължи в немалка степен на
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР). Черупковите имат по-голямата
тежест при определяне стандартния
производствен обем на стопанствата. Освен
това орехът масово се възприема като
култура, която не изисква особени грижи и
може лесно да се отглежда биологично,
съответно да се получава по-висока
субсидия.
Въпреки това, новите насаждения с череши
нарастват в абсолютна стойност – те
достигат 269 ха през 2013 г. (14% от новите
овощни насаждения в страната) при 172,5 ха
през 2010 г. (21,3% от всички). Това, според
нас, говори за осъзнат потенциал за
възможностите
пред
културата.
Инвестициите в нови градини идват съвсем
навреме да посрещнат нуждата от подмяна
на вече съществуващи, физически и
морално остарели насаждения, останали в
наследство при връщането на земята през
90-те години на ХХ век. По оценки на отдел
„Агростатистика“ към МЗХ от 2007 г. 31% от
черешовите градини или 1891 ха са били на
възраст над 20 години. Това са градини,
които към настоящия момент вече излизат
от плододаване. В следващите десет години
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ще излязат от плододаване още близо 900 ха
стари градини.

и единични, показват пътя за развитие пред
сектора.

Нуждата от подмяна на съществуващи
насаждения е дори по-голяма. Основната
част от младите (0-4 г.) по онова време (2007
г.) градини, в размер на 2684 ха са
засаждани по стари технологии, с посадъчен
материал със съмнителен произход. Нивото
на консултантските услуги също е било
незадоволително,
а
познанията
на
фермерите/инвеститорите – на доста ниско
ниво. Всичко това предопределя по-бързото
отпадане на част от тези насаждения в
бъдеще
или
ориентирането
на
производството им изцяло към преработка
(което означава по-ниски цени на
реализация).

Структурата на стопанствата, отглеждащи
череши, търпи промени през последните
седем години (2007-2013 г.). Броят им
намалява с 4,5% за периода, докато площите
нарастват с 50%. Средният размер на едно
черешово насаждение нараства от 6,5 на
10,3 декара. Най-много нови градини са
създадени от търговски дружества, като
делът им в засадените площи достига 24% от
11%. Най-голямо понижение на интереса
към
културата
отбелязваме
при
кооперациите, като при тях намалява както
броят на отглеждащите, така и средния
размер на градините. По-малък е спадът в
броя на физическите лица, отглеждащи
череши, но средният размер на градините
им расте.

Друг фактор, който говори за слабост е
сортовата структура на градините. По данни
от 2007 г. трите основни сорта – Ван, Бинг и
Ранна черна едра, са заемали 56,5%. Това
показва една значителна разнородност на
насажденията. Данни за сортовете в
създадените впоследствие градини, за
съжаление, липсват, но с оглед навлизането
на нови сортове през последните години,
може да се предположи, че сортовата
структура продължава да е твърде
разнообразна. Това създава съществен
проблем при организирането на еднородни
партиди, било за пласмент за прясна
консумация на вътрешния пазар, но найвече за износ, където се търси значителен
обем с еднакъв размер и степен на зрялост.
Именно поради тази причина, износът на
пресни череши от страната от 2000 г. до 2010
г. (за които имаме данни) на практика е
символичен (300-400 тона в най-добрите
години).
Този проблем започва да се преодолява със
създаването на големи, интензивни
насаждения и инвестиции в охладителни
системи, калибровъчни линии и заготовка. В
резултат износът постепенно нараства до
3366 тона през 2013 г. Тези примери, макар

Географията на производството също търпи
промени. Популярният с черешите си
Кюстендилски край от години е в упадък
със силно раздробена собственост на
градините (среден размер от 8 дка), стари
насаждения и сортове. Дребните стопани не
полагат адекватни грижи за градините, в
резултат на което продукцията е с ниско
качество и отива основно за преработка.
Най-големият производствен район е
Югоизточната част на страната, където
близо 4000 хектара (41% от всички)
насаждения са концентрирани основно в
Бургаска, Старозагорска и Сливенска
области. Средният размер на градините е
сред високите в страната – 17 дка.
Все по-голям интерес към създаването на
нови насаждения се забелязва и в Северна
България – основно в Русе, Силистра,
Разград, Плевен, Добрич. Там и средният
размер на градините е най-голям – 20-22
дка.
Сортовата и възрастова структура на
насажденията, използваните технологии и
немарливостта на много от по-малките сто-
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Структура на пазара на череши, 2007-2014 г.
(тонове)
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Източник: собствени изчисления на база данни на МЗХ и
НСИ
Пазарен дял на преработвателните
предприятия към 2013 г.
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Така една голяма част от производителите
- физически лица, за които черешовите
градини са наследствен източник на
допълнителни доходи, са обречени да
отпаднат от пазара по естествен път.
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63%

Куминяно фрут

Балкан фруит
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други

Източник: ГФО на компаниите, собствени изчисления
Износ на пресни череши от България (тона)
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пани в голяма степен предопределят
основната част от продукцията да отива за
преработка. Масовата череша, която се
бере в България, не може да намери
реализация на пазара за прясна
консумация. От една страна, този пазар е
сравнително малък заради влошаващата се
демографска
структура
и
ниската
покупателна способност на населението
(черешата навсякъде по света е премиен
продукт, който може да си позволи
относително малка част от хората, с доходи
около и над средните). От друга, родната
продукция много трудно може да отговори
на високите изисквания на търсенето за
износ.

2013

2014

Останалите ще бъдат принудени да се
задоволят с по-ниските изкупни цени,
давани от преработвателите. Успоредно с
това, те ще трябва да инвестират в подмяна
на старите, или в изграждане нови,
интензивни насаждения, за да могат
постепенно да стъпят на пазара на прясна
консумация, било вътрешен или за износ.
Същевременно, единственият изход за помалките от тях (под 50 дка) ще бъде
сдружаването и съвместните инвестиции в
оборудване и пласмент.

Източник: НСИ
Основни експортни дестинации през 2014 г.
Тона
Хил. евро
€/кг
Русия
618
659,8
1,07
Беларус
195
122
0,63
Италия
99
206
2,09
Германия
41
86
1,36
Литва
32
29
0,70
Основни експортни дестинации през 2013 г.
Тона
Хил. евро
€/кг
Русия
2 538
2 906,8
1,15
Беларус
194,5
188,6
0,97
Молдова
145
212,7
1,47
Сърбия
127
102,5
0,81
Германия
104
166,7
1,60
Източник: Евростат

Търсене на череши в
България
Преработка
Между 55-60% от черешите в България се
изкупуват за преработка през последните
пет години. Най-големият играч е
Куминиано фрут, която е на пазара от
началото на 90-те години и е създадена с
италиански капитал. Компанията държи
около две трети от пазара на преработени
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череши, като основната й дейност е
производството на пулп. Собствениците на
Куминиано фрут са инвестирали в 3000 дка
собствени
черешови
насаждения
в
Пловдивска област през последните години,
но продължават да изкупуват активно
продукция, основно от централна и източна
България. Компанията преработва средно
между 15 и 20 хил. тона череши през всяка
от последните три години, по оценки на
InteliAgro. Второто място си оспорват Балкан
фруит, която също е с италиански капитали и
подобен предмет на дейност и българската
Авиус-2003. По-малки количества изкупуват
Серена и Струма фрут и други български
фирми, ориентирали се в сегмента на
сушените плодове.

нискокачествена продукция, която иначе
трудно би била пласирана, освен за
преработка.

Ниското качество на произведените в
страната череши и развитието на
преработката са превърнали България в
значителен износител на консервирани
череши. Средногодишният износ на
продукцията се изчислява на между 40 и 52
млн. лева (между 5 и 7 тона) за последните
пет години по данни на НСИ.

По-съществен износ на пресни череши се
наблюдава от 2010 г. насам. Между 80-90%
от количествата са за страни извън ЕС – найвече за Русия (с 57% за 2014 г.) и Беларус
(18%). Спорадичен е износът за държави
като Австрия, Германия, Италия, Холандия,
Полша.

Вътрешен пазар за прясна
консумация
Пазарът за прясна консумация в страната
варира значително през последните години
в зависимост от климатичните условия и
реколтата. Според изчисления, базирани на
данни на „Агростатистика“, той възлиза на
13-20 хил. тона. По-всяка вероятност обаче,
в тези количества влизат и изкупуваните
количества от румънски търговци, чиято
засилена активност през последните 3-4
години не намира отражение в статистиката
за износа. Въпреки липсата на точни данни,
може да се заключи, че черешата остава
популярен плод в страната, независимо от
относително по-високата си цена сред
пресните плодове. Търсенето й за
консервиране под формата на компоти и
сладка, особено в по-малките населени
места,
създава
пазар
и
за
по-

Основен пазар за прясна консумация са
Черноморието, Пловдив и Стара Загора.
Няколко български компании се възползват
и от каналите на модерната търговия, за да
пласират продукцията си на вътрешния
пазар. Сред тях са Агропродукт Груп (с.
Трилистник), Агротайм (Исперих), Дива Агро
(Ст. Загора). Български череши могат да се
намерят в Метро, Кауфланд, Билла, Т
Маркет. Количествата, които минават през
търговските вериги обаче, все още са
незначителни за пазара.

Износ

През последните години особено активни на
вътрешния пазар са румънски търговци, но
количествата, които купуват и изнасят, са
трудно проследими.
Основният проблем пред износа, както вече
споменахме, е трудността, която имат
търговците пред съставянето на достатъчни
по обем, еднородни партиди, липсата на
охлаждане и калибриране. Не помаловажни са и липсата на стандарти за
качество,
на
които
държат
платежоспособните пазари. Eдиници са
фирмите, които са сертифицирани по
GlobalGap (според базата данни на
компанията четири – Руно-Казанлък ООД,
Капатово ООД, Трон ЕООД и Агротайм ООД).
Сертифицирането би отворило пътя на
българските череши към Западна Европа.
Разликата в цената на реализация между ЕС
и страните от ОНД е над 50%. Докато
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износителите за ЕС 28 са получили средна
цена от 1,58 евро/кг през 2014 г., тези за
трети страни са получили 0,97 евро/кг.

Роля на подпомагането
След влизането на страната в ЕС през 2007 г.
производителите на череши с градини над
10 декара започнаха да получават средства
по Схемата за единно плащане на площ
(СЕПП) като всички останали земеделци в
страната. Плащането, което постепенно
достигна 30 лв/дка през 2013 г. изигра поголяма
роля
за
развитието
на
зърнопроизводството, където разходите на
единица площ са значително по-ниски, в
сравнение с трайните насаждения. От 2012
г. бе въведена Схемата за подобряване на
качеството на плодове и зеленчуци,
произвеждани в България (СППЗ). По нея
можеха
да
се
подпомагат
и
черешопроизводителите с близо 18 ст/кг
продукция, отговаряща на изискванията за
качество (до 700 кг от дка).
Съществува и държавна помощ, която
компенсира
производителите
за
извършените зимни пръскания на овощните
насаждения. Средното плащане по нея през
2013-14 г. по данни от бранша е около 25
лв/дка. Кандидатстването по нея обаче
често е проблемно, заради краткия
прозорец за кандидатстване, краткия срок
за известяване на приема на заявления и
други административни неуредици.
Като цяло по-големите производители
(изключваме физическите лица със среден
размер на градините около 10 дка) са могли
в голяма степен да покрият текущите си
разходи за годината, с изключение на
разходите за бране.
През новия програмен период от 2015 до
2020 г. структурата на подпомагане
значително се изменя. СППЗ отпада, но с
въведените нови схеми за директна
подкрепа производителите на череши могат

да получат между 144-148 лв/дка по
предварителни оценки. Ако към това се
прибавят и средствата от държавната
помощ за зимни пръскания, текущите
разходи в значителна степен ще бъдат
покрити.
Трудно е да се прогнозира как ще се отрази
размерът
на
подпомагането
върху
конкурентоспособността на българските
производители до края на настоящия
програмен период. От една страна, тези от
тях, които са инвестирали в нови
насаждения и са се ориентирали към пазара
на прясна консумация, ще имат по-висока
норма на възвръщаемост. От друга, обаче,
нивото на подпомагане ще задържи на
пазара слаби градини с ниско качество на
продукцията, които иначе биха отпаднали. В
настоящата ситуация, в която гладът за земя
се изостря и нуждата от разширение на вече
съществуващите качествени градини ще
нараства, това може да изиграе задържаща
роля в развитието на сектора.

Проблеми и
предизвикателства
Бихме разделили основните проблеми и
предизвикателства в три основни групи,
като всяка от тях има своето особено
значение за развитието на сектора.
На първо място това е подготвеността,
квалификацията и уменията, стремежът към
търсене и получаване на нови знания от
самите производители. В България липсва
потомственото фермерство, заради над 45
годишното прекъсване на връзката между
земята и собственика. То тепърва ще се
развива при тези производители, които
успеят да се преборят с грешките на растежа
и останат на пазара. Все още остро се усеща
дефицит на разбирането, че единственото
мерило за успеха на един земеделски
бизнес е задоволяването потребностите на
потребителя. Шири се схващането, че
осъществяването на някаква земеделска
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дейност само по себе си е ценност, която
трябва да се подпомага и субсидира по
всякакъв начин, без значение дали носи
някакви блага за обществото. Промяната в
тази нагласа и намирането на устойчив и
балансиран подход към задоволяване на
потребителското търсене ще бъдат в
основата на развитието на успешното
фермерство
в
страната
и
на
черешопроизводството в частност. А това
означава
постоянно
ангажиране
на
вниманието с промените, които стават в
сектора и следване на новостите.
Втората група проблеми е не по-маловажна.
Тя е свързана основно със средата за
развитие на черешопроизводство и в нея е
трудно да се даде по-голяма тежест на който
и да било от въпросите. Решаването на
всеки от тях представлява абсолютна
необходимост не просто пред сектор
„череши“, но и пред земеделието в
страната като цяло.
Основен
проблем
е
разпокъсаната
собственост на земята. Този проблем ще се
усложнява тепърва с увеличаване броя на
наследниците. Трудностите, които това
създава
както
пред
настоящите
земеползватели, така и пред влизането на
нови фермери в производство, налага
намирането на приемливо решение, което
не изключва и ново земеразделяне и нов
Закон за земята.
Съществен проблем остава напояването.
Узаконяването на стар сондаж, както и
получаването на разрешително за нов, са
твърде бавни и скъпи (процедурата отнема
около 1 година и може да струва между 7 и
10 хил. лева). Остра е необходимостта от
преосмисляне нормативната уредба в тази
сфера и намаляване на съпътстващите
разходи.
Следващото основно предизвикателство е
свързано с опазване правото на собственост.

В различни райони на страната то се проява
в две основни направления:
1) Опазване младите дръвчета в
новите насаждения (налице са
редица случаи на кражба на току що
засадени фиданки);
2) Опазване
на
реколтата
от
посегателства;
И по двете направления основен потърпевш
са малките и средни стопани. Посегателите
обикновено са маргинализирани групи по
селата, които в повечето случаи остават
безнаказани. Коментирането на правните и
други аспекти на опазване правото на
собственост няма как да бъде предмет на
настоящото изследване. Но трябва да
обърнем внимание върху факта, че
защитата на имуществото на стопаните,
извън пределите на населените места,
може да бъде огромно предизвикателство.
Едно от основните предимства на
българските
черешопроизводители
–
евтината работна ръка, се явява също
своеобразно
предизвикателство
пред
сектора.
Масата
берачи
са
от
маргинализирани групи, необразовани, без
трудови навици и слабо мотивирани. С част
от тях, по думите на производителите, се
работи по принуда – поради липса на друга
работна ръка. Най-честите оплаквания
свързани с работната ръка са за неявяване
на работа, кражби на продукция, немарливо
отношение към дръвчетата (чупене на клони
и пр.). Средната производителност на един
берач се движи между 60 кг/ден (при
премийна прясна консумация) до 100 и
повече килограма на ден. Надницата през
последните 3-4 години се движи в рамките
на 25 ст/кг-35 ст/кг, като може да достигне в
единични случаи до 60 ст/кг при бране на
качествен плод за прясна консумация или за
износ. Масата от сезонните работници не
желаят да узаконяват своите отношения с
производителите, защото по този начин
губят възможността да получават социални
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помощи, от които са силно зависими. Това
създава съответните проблеми пред
стопаните във връзка с проверки от
инспекция по труда. Все още е рано да се
каже какъв ефект ще има въведената от
2015 г. ваучерна система за сезонни
работници, с която те ще могат да полагат
легално труд без да губят социалните си
придобивки. Въпреки това, основните
проблеми в това отношение остават.
Системата на социално подпомагане в
днешния си вид ще продължи да
демотивира законното полагане на труд и
търсенето на работа. Към настоящия момент
не виждаме изход от трудностите с
намирането на подходящи общи работници
и този проблем тепърва ще се изостря.
Секторът страда и от липсата на
специализирани кадри – агрономи,
механизатори и експерти по растителна
защита. Липсата на връзка между бизнеса и
образованието, от която масово страда
българската
икономика,
не
прави
изключение и в селското стопанство. Тук
единствената надежда е в интереса на
заетите в отрасъла и техните деца към
добиването на качествено образование и
квалификация,
защото
масата
от
завършващите
селскостопански
специалности
нямат
интерес
към
практиката и се ориентират към сферата на
търговското представителство.
Достъпът до ел. енергия е следващото
сериозно предизвикателство пред една поголяма инвестиция в черешова градина.
Разходите по прокарването на ток започват
от 32 хил. лв. и могат да стигнат 80 хил. лв.
по данни от сектора, а процедурата отнема
4-5 месеца (Doing Business 2014, World Bank).
Третата група предизвикателства е от пообщ характер и е свързана основно с
външната среда.
Потреблението на череши си остава
емоционална покупка на един относително

скъп плод. Търсенето ще зависи в голяма
степен от общото развитие на икономиката
и
повишаване
благосъстоянието
на
населението.
В допълнение на това износът се влияе от
временни ограничения и санкции върху
търговията. Наложеното ембарго от страна
на Русия върху вноса на определени храни с
произход ЕС, сред които попадат и пресните
плодове, удари пазара на череши тази
година. Износът намаля, в т.ч. и търсенето от
Румъния и с напредването на сезона цената
на масовата череша спадна с 40-50% спрямо
миналата година. Това отново идва да
покаже,
че
без
висококачествена
продукция,
сертифицирана
по
международни
стандарти
и
без
разработването на нови пазари, стопаните
ще разчитат на производителите на пулп.
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SWOT анализ
СИЛНИ СТРАНИ:




Добри природни и географски
дадености;
Атрактивен продукт с високо
ценени вкусови качества;
Традиционно производство.

ВЪЗМОЖНОСТИ:






Близост до големи,
платежоспособни пазари;
Приоритетно финансиране по
новата ОСП;
Нови, изпитани технологии;
Нови сортове;
Вертикална интеграция.

Секторът има своите силни страни като
добри природни и географски дадености.
Макар и да не са уникални по рода си, те
позволяват излизането на пазара с ранна
продукция – още от средата на май, което
означава по-висока цена на реализация и
конкурентни предимства. Продуктът е
атрактивен и високо ценен за вкусовите си
качества както в страната, така и в чужбина.
За да бъдат използвани посочените
предимства
в
пълна
степен,
производителите трябва да преодолеят
някои свои слабости. На първо място идва
визията, или правилното планиране на една
градина. То преминава през следните
стъпки:
1) Да се отговори на въпроса: Какво
целя да постигна с моето
насаждение? -

СЛАБИ СТРАНИ:






Липса на визия;
Сравнително ниски средни
добиви;
Твърде разнообразно
производство;
Трудна реализация;
Лоша структура на градините.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:






Достъп до земя, вода и енергия;
Климатични фактори;
Колебания в цените;
Завишени пазарни изисквания;
Достъп до специалисти и общи
работници.

хоби, допълнителен доход, постоянен
доход за мен/за семейството ми,
бизнес, който да се разраства?
2) Колко земя ми трябва и подходящи
ли са парцелите ми за отглеждане на
череши?
3) Имам ли достъп до вода, работна
ръка и други необходими ресурси, в
района, в който смятам да се
развивам?
4) Къде
мога
да
реализирам
продукцията си и на каква цена?
- Съществува ли наблизо канал за
премийна реализация (летен
курорт, голям град, склад на
голяма верига и пр.)?
- Къде мога да изнасям продукция
и какви са изискванията (вид,
размер, сорт и заготовка на
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плода, сертификати, какви са
разходите)?
- Ако по една или друга причина
стоката ми отиде за преработка,
приходите ще покрият ли
разходите? Рентира ли се да
продавам само за преработка?
5) Какви са разходите, които ще
направя за инвестицията, от къде ще
я финансирам и за колко време ще
си възвърна вложеното?
6) Избор на подходящ консултант, с
който да подбера сортовете,
подложките и формировката, които
ще бъдат оптимални за постигане на
целите на стопанството.
Подобен подход би изчистил в голяма
степен сегашните слабости, които се
наблюдават в сектора – ниски добиви, липса
на качествени, еднородни партиди,
проблеми с реализацията и пр. Той е
приложим и за вече създадени градини и ще
помогне да се оцени реалното състояние и
възможностите
за
подобрение
на
резултатите.
Перспективите пред сектора са налице.
България е част от общия европейски пазар,
който остава най-големият консуматор на
пресни череши и същевременно е един от
най-платежоспособните
в
света.
Производителите могат да се възползват от
вече изпитани в страни с подобни
природно-климатични особености сортове,
подложки, технологии за засаждане,
формировка, средства за растителна
защита. Да внедрят търсени и доказани
технологии в заготовка на набраната
продукция, защита на насажденията от
климатични фактори, видове напояване.
Всичко това дава възможности за
разширяване на производствения прозорец
и увеличаване на добивите. Не бива да се
подценява
и
сертифицирането,
проследяемостта
на
продукцията
и
маркетинга, които могат да се отплатят в

пъти. Най-едрите производители трябва да
мислят за инвестиции в калибровъчно
оборудване, охлаждане и собствен пакетаж.
Към тях биха могли да се интегрират и някои
по-малки производители, създали модерни
насаждения от 50-200 дка за попълване на
партидите. При по-малките производители
(под 50 дка) сдружаването единствено
гарантира възможност за инвестиции в
повишаване добавената стойност на
продукцията.
Гореописаната пътека чертае единствения
изход пред производителите за покриване
на нарастващите изисквания за износ.
Стъпването на разнородни външни пазари
(а не развитието на силна зависимост към
един основен) е единственият гарант за
обезпечаване на добра възвръщаемост в
дългосрочен план. Вътрешният пазар за
прясна консумация не е достатъчно
перспективен (заради демографски и
икономически процеси), за да може да се
разчита на него за реализация на големи
количества качествена продукция.
Нарасналият фокус на европейското
подпомагане
върху
развитие
на
овощарството дава добри изгледи за
финансовото
обезпечаване
на
преструктурирането на сектора.
Ролята на държавата в подкрепа на сектора
следва да бъде насочена най-вече към
преодоляване
на
външните
предизвикателства – достъпа до земя, вода,
енергия, както и опазване на собствеността
на производителите.
Основните слабости и предизвикателства,
описани по-горе,
могат
да бъдат
преодолени с лична, колективна и
държавническа отговорност. Малко поразлично стои въпросът с достъпа до
специализирана и обща работна ръка.
Изграждането на добри специалисти с
практически опит е дълъг процес. Повече от
ясно е, че в него основна роля ще трябва да
играе бизнесът, на първо време с
привличането на външни специалисти, а
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също и с инвестирането в образование и
квалификация
на
наличните
кадри.
Нереалистично е да считаме, че западащите
държавни образователни институти могат
да създадат необходимите на сектора
кадри.
Може би най-големият проблем, който се
очертава в бъдеще, е с общите работници.
Емиграцията, социалната система в
страната, ниското заплащане, нежеланието
за полагане на наемен земеделски труд,
както и ниското качество и работно
съзнание на селскостопанските работници
представляват най-голямата опасност пред
развитието на сектора. Едно потенциално
разрастване на производството на плодове
и зеленчуци в страната, отговарящо и на
приоритетите на МЗХ за програмния период
до 2020 г., би могло да изправи
производителите пред изключително остър
проблем с липса на работна ръка.
Евентуално решение би могло да се търси в
намаляване на социалните плащания и
държавните помощи и пренасочването им
към субсидирана заетост. То при всички
случаи трябва да се вземе след надлежен
анализ на ситуацията и перспективите.

Приложение
В следващите редове ще намерите
резултатите от някои актуални изследвания
върху различни сортове, подложки и
формировки.
По отношение размера на плода, сред найедрите, вече разпространени сортове в
Северното полукълбо са се доказали Tieton
(28-31 мм), Santina (28-30 мм), Benton (28-30
мм), Sandra Rose (28-31 мм), Kordia (28-30
мм), Lapins (28-30 мм), Selah (28-31 мм),
Skeena (28-31 мм) и Regina (28-30 мм). От тях
Santina, Benton, Skeena и Regina са показали
отлични показатели за твърдост. Всеки един
от тях обаче или не е самоопрашител, или
проявява склонност към напукване и
непоносимост към определени подложки
(Oregon State University, 2007).

Сортовете Grace Star, Ferrovia, Sylvia и
Giorgia показват най-високи добиви при
интензивно отглеждане на подложки Gisela
5 и Gisela 6 (между 5,6 и 10,4 т/ха при
различни формировки в първите пет години
от плододаване) в изследване, проведено от
Университета в Болоня, Италия в периода
2008-2013 г. От тях Grace Star, Ferrovia и
Giorgia дават най-обещаващи резултати с
80-97% от плодовете с калибър >28 мм при
различни
формировки
(изследваните
формировки са Spindle, V-system, Super
Spindle Axes).
Изследване проведено от Института по
овощарство в Литва върху резултатите от
производителността на сорт Lapins върху 12
различни подложки отличава като найпродуктивни подложките Gi 154/7 и Gisela 4.
При тях са получени най-високи добиви за
период от пет години – съответно 8 и 7 кг
средно от дърво на година (разстояние
между дърветата 3*5 м). Най-ниските
добиви са регистрирани на Gisela 5. При PHL-A и Gi523/02 са отчетени най-едрите
плодове, а Gisela 5 – най-малките (виж
повече тук).
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Бележки и източници
При изготвянето на настоящия материал е
използвана информация и данни от
световно признати източници и официални
институции в България (пълният списък
можете да намерите по-долу), както и
такава от срещи с производители от
Кюстендилска, Пловдивска, Бургаска и
Шуменска области.
Въпреки това никоя част от текста не следва
да се използва като препоръка за
използването на определен вид посадъчна
технология или за избор на сортове,
подложки и формировка. Обръщаме
внимание, че не съществува идеална
комбинация от горните, която да гарантира
високи добиви и реализация. Оптималния
избор на материали и технология варира
според конкретните почвено-климатични
условия на дадено място.

1. Faostat (www.faostat.fao.org);
2. USDA
(www.apps.fas.usda.gov/psdonline);
3. Отдел „Агростатистика“, МЗХ
(http://www.mzh.government.bg/MZ
H/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrost
atistics/Crop/Posts_copy3.aspx)
4. НСИ
(http://ftrade.nsi.bg/portal/page?_pa
geid=34,34792&_dad=portal&_schem
a=PORTAL);
5. Търговски
регистър
(https://public.brra.bg/CheckUps/Verif
ications/VerificationPersonOrg.ra)
6. Cherries of the World 2014
(http://www.freshfruitportal.com/wpcontent/uploads/2013/12/cherries_of
_the_world_2014.pdf);
7. World Sweet Cherry Review – 2014
Edition (www.e-belrose.com);
8. “Investment in Sweet and Sour Cherry
Production and New Processing
Programs in terms of Serbian

9.

10.
11.

12.

Agriculture Competitiveness”; Zorica
Sredojević, Dušan Milić, Marko
Jeločnik; 2011;
“Sweet Cherry Cultivars for the Fresh
Market”, Oregon State Unicersity;
2007;
“Sweet cherry rootstocks”, PNW 619;
Sept 2010;
“New Training Systems for Highdensity Planting of Sweet Cherry”,
Stefano Musacchi, Federico Gagliardi,
and Sara Serra; Dipartimento di Scienze
Agrarie-Alma
Mater
Studiorum,
University of Bologna, Viale Fanin, 4640127 Bologna, Italy; 2015;
“Rootstock effect on the performance
of sweet cherry cv. Lapins”, J.
Lanauskas, N. Uselis, D. Kviklys, N.
Kviklienė, L. Buskienė; Institute of
Horticulture, Lithuanian Research
Centre for Agriculture and Forestry,
Babtai, Lithuania; 2012
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За „ИНТЕЛИАГРО“
ИнтелиАгро е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Създадено е с
подкрепата на Фондация „Америка за България“ в края на 2014 г.
Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско
стопанство. Вярваме, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез
съчетаването на по-ефективно и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на
условията за правене на агробизнес, намаляване на бюрократичното бреме и поставянето
на българските фермери на равни основни с европейските им колеги.
Ако намирате настоящото изследване за полезно и желаете да създаваме по-често подобни
материали в бъдеще, ако споделяте нашата мисия и визия, можете да подкрепите работата
ни с идеи, информация или чрез дарение.
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