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Вестник „Факел” се
РАЗПРОСТРАНЯВА  БЕЗПЛАТНО!
ПОРЕДНИЯ МУ БРОЙ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ: 
• във фоайето на Община Каварна
• в отдел „Духовни и социални 

дейности” (над Обредния дом) и 
останалите бюджетни звена на 
Общината

• в Народно читалище „Съгласие 
1890”

• във всички кметства и кметски  
наместничества на общината

• във фоайето на пощата в град 
Каварна

• в бензиностанциите на „Ром 
Петрол” и „Петрол” 

• в супермаркети „ТОМИ” и „ЦБА”
• в  магазинната мрежа

Производство на пластмасова 
и алуминиева дограма – 

българска и немска.
Телефони за връзка: 

0899865173, 0899866844

ЕТПДЖ „Тодор Тодоров“

Завършиха разкопките 
на нос Чиракман, които 
започнаха в началото на 
септември под ръковод-
ството на Елена Василева 
и Велислав Бонев от Ар-
хеологически институт 
към БАН. Проучванията 
бяха подновени през 
2016 година, а от мина-

лата стартираха същин-
ските археологически 
дейности. Действията на 
археолозите са били на-
сочени към почистване, 
разкриване, заснемане 
на нови квадрати източ-

но от раннохристиянска-
та базилика и възстано-
вяване на секторите, кои-
то са били проучени  през 
2004 и 2005г.  За целта е 
разгърната план-квадра-
тна мрежа.

„Отстраниха се големи 
купчини камъни, които 
бяха натрупани от стари-

те проучвания, това поз-
воли да бъдат отворени 
нови квадрати. Крайната 
цел е да се достигне до 
пласта от елинистиче-
ската епоха”, съобщи ди-
ректорът на Исторически 

музей - Каварна Пенко 
Георгиев. 

През тази година ар-
хеолозите откриват два 
гроба, като единият е  с 
добре оформена гробна 
яма, но и в двете могили 
липсва инвентар. Това 
дава повод на Георгиев 
да смята, че изключител-
но интересни ще са ре-
зултатите, които предсто-
ят да бъдат открити, т.е. 
бъдещото проучване на 
носа. Има свидетелства, 
че той е бил населяван 
през всички епохи, има 
засвидетелстван живот 
от елинистическата ко-
лония, после от средно-
вековен град.

През миналата годи-
на археолозите откриха 
глава на богинята майка 
-  Кибела,  както и изцяло 
запазено средновековно 
гърне, което е рядкост. 
„Те са готови за експози-

ция, ние ще ги предста-
вим пред каварненската 
общественост, да видят 
резултатите от калиак-
ренските проучвания и 
от проучванията на нос 
Чиракман. Това пък ни 
дава много интересна 
информация за култа 
към Кибела, който е съ-
ществувал в този район. 
Знаем, че на Дуранкулак 
е било най-старото све-
тилище, в Балчик беше 
открит храм на Кибела, 
откривайки тази глава на 
богинята-майка, която е 
изключително красива 
и е част от теракотена 
статуетка, може би сви-
детелства за наличието 
на такъв култ и на та-
къв храм на нос Чирак-
ман, който най-вероятно 
предстои да открием, 
през следващия сезон”, 
сподели Георгиев.

Следва на 2 стр.

Представители местна-
та власт от град Рибинск, 
Северозападна Русия, 
посетиха нос Калиакра 
и се поклониха пред па-
метника на великия руски 
флотоводец, адмирал 
Ушаков. Раиса Смирова 
и Ирина Карпова работят 
към културния отдел в 
града, който се намира 
в Ярославска област. Же-
ланието им да посетят 
нос Калиакра и по-точно 
паметника на адмирала е 
свързано с това, че родно-
то място на Ушаков - село 
Бурнаково е в близост 
до техния град. С това 
беше свързан и един от 
подаръците на гостите за 

Община Каварна – поч-
ва от родното място на 
канонизирания от руска-
та православна църква 
воин. Уредникът на Исто-
рически музей - Каварна 

Тодор Тодоров показа на 
гостите забележително-
стите на Археологически 
резерват „Калиакра” и 
им разказа легендите, 
свързани с него.

В една от залите на 
Художествена галерия 
“Христо Градечлиев“ 
беше открита изложба 
на плетива на една кука, 
изработени от Сдруже-
ние „Съюз на пенсионе-
рите - 2004“ - Каварна. 
Председателят на ор-
ганизацията Йорданка 

Денева откри събитието 
в навечерието на Между-
народния ден на възраст-
ните хора – 1 октомври.

„С тази изложба ис-
каме да покажем сръч-
ността на каварненските 
жените, за това че ние 
сме приели и предаваме 

Следва на 2 стр.
Как премина тазго-

дишното издание на 
Националните културни 
празници и в кои населе-
лени места проведохте 
литературни срещи?

През тази година за-
почнахме от Велико Тър-
ново, преди няколко дни 
и до сега имахме около 
15 срещи в общините: Ве-
лико Търново, Разград, 
Генерал Тошево, Варна и 
Каварна. Срещите винаги 

са по няколко на ден, в 
училища, в читалища, 
разбира се представяме 
нови книги на наши ав-
тори, поети, белетристи, 
историци, учени и както 
винаги най-интересните 
срещи са в гимназиите 
в по-горните класове 
или пък в някои селски 
читалища, където години 
наред не е стъпвал бъл-
гарски писател или поет. 
Подчертавам това, защо-

то философията на тези 
Национални културни  
празници винаги съдър-
жа и опита да се достигне 
до най-затънтени кътче-
та, селски читалища и 
ние намираме това за 
полезно, виждаме една 
голяма радост за чита-
телите - хората, които 
идват на тези срещи. 

Какво Ви е впечатле-
нието от срещата с уче-
ниците от СУ „Стефан 
Караджа” ?

С голям интерес виж-
даме, че по-зрялото по-
коление от ученици в 
по- горните класове си 
връща интереса към се-
риозната книга, към ис-
торията, към българска-
та народопсихология и

Следва на 2 стр.

ГОСТИ ОТ РИБИНСК ДОНЕСОХА ПОЧВА ОТ 
РОДНОТО СЕЛО НА АДМИРАЛ УШАКОВНОВИ ИНТРИГУВАЩИ ОТКРИТИЯ 

НА ЧИРАКМАН

ИЗЛОЖБА НА ПЛЕТЕНА 
ДАНТЕЛА ОТ СРЪЧНИТЕ 
РЪЦЕ НА КАВАРНЕНКИ

ИВАН ГРАНИТСКИ: УЧЕНИЦИТЕ СИ ВРЪЩАТ ИНТЕРЕСА 
КЪМ СЕРИОЗНАТА КНИГА, ОТКРИВАМЕ ТАЛАНТИ

В края на миналата седмица в литературна 
среща с 9,10 и 11-те класове на Средно училище 
„Стефан Караджа” приключи литературният 
маратон в рамките на „Националните кул-
турни празници Албена 2019”. Осем автори от 
издателство „Захарий Стоянов“ представиха 
своите нови книги пред учениците от горен курс. 
Организатор на събитието, което се провежда 
за 15-ти път е Иван Гранитски, журналист, пуб-
лицист, издател. 



КАВАРНЕНСКИЯТ ТЕАТЪР С 
ДЕБЮТ НА ФЕСТИВАЛ В ЛОМ
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Обявление за издадена
Заповед № 695/20.09.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) 
от Закона за устройството на територията обявя-
ва, че е издадена  Заповед № 695/20.09.2019 г. на 
кмета на община Каварна, с която се разрешава 
изработването на проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XV, 
кв. 321 по регулационния план на гр. Каварна, 
общ. Каварна, обл. Добрич.

Деветдесет и седем 
нови заглавия от 86 авто-
ри ще радват читателската 
аудитория на библиотека-
та към Народно читалище 
„Съгласие-1890” в Кава-
рна. 41 на сто от изданията 
са на български писатели, 
съобщи главният библи-
отекар Марияна Будева. 
По-голямата част от сред-

ствата за новите книги в 
размер на 1156 лева са 
осигурени чрез проект по 
Програма „Българските 
библиотеки - съвремен-
ни центрове за четене и 
информираност”. 

„Наблегнали сме пре-
димно на художествена 
литература, защото биб-
лиотеката ни не е профи-

лирана и основно тя се 
търси, както за възрастни, 
така и за деца. Сега очак-
ваме да получим от Ми-
нистерството на културата 
договора, който трябва да 
разпишем и средствата 
за закупуване на книги-
те. Много се надяваме 
да е в най-скоро време, 
защото читателите вече 

нямат търпение”, сподели 
Будева. 

Новите заглавия, които 
ще обогатят фонда ще 
са от автори, като Надя 
Петрова, Галин Никифо-
ров, Захари Карабашли-
ев, Александър Томов, 
Мария Лалева, Сандра 
Браун, Джоджо Мойс, 
Майкъл Слейд. 393-ма са 

читателите, записали се в 
градската библиотека на 
Каварна от началото на 
годината до края на август. 
Те са заели 7162 тома кни-
ги и периодични издания. 
Най-многобройна е чита-
телската аудитория до 14 
годишна възраст – близо 
две трети от всички абона-
ти на библиотеката.

НОВИ ЗАГЛАВИЯ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА 
Читалищен театър 

„Проф. Гочо Гочев” 
участва във фестивала 
на любителските театри 
на името на българския 
възрожденец Кръстьо 
Пишурка, който над 10 
години се провежда в 
Лом. В тазгодишното 
издание се съревновават 
22 театрални трупи от ця-
лата страна. Председа-
тел на журито е театро-
ведът Гергана Пирозова, 
а негови членове са ак-
тьорите Васил Драганов 
и Христо Чешмеджиев. 

„Надявам сe нашият 
спектакъл „Прелъстява-
нето”, който е невероя-
тен и е носител на отли-
чия, отново да ни донесе 
подобаваща награда, 
а защо не и най-голя-

мата, която е на името 
на Кръстю Пишурка”, 
сподели преди отпъту-
ването секретарят на 
НЧ „Съгласие” Ивелина 
Павлова. 

Каварненският театър 
за първа година участ-
ва в този фестивал. ”На 
нас ни е изключително 
далеч като дестинация 
и трябват доста сред-
ства. Затова решихме 
да не участваме в други 
по-големи фестивали, а 
в този. Много от съста-
вите, които се явяват там 
са били наши гости, но 
докато тук на нашия фес-
тивал ние не участваме в 
конкурсната програма, 
сега за първи път ще 
премерим сили с тях”, 
допълни Павлова.

Продължение от 1 стр.
откриваме редица талан-
ти. Във всяка гимназия 
виждаме пишещи млади 
хора и дай боже, някои 
от тях да издадат книги. 
Тоест тука ние подхож-
даме като издирвачи на 
млади таланти - поети, 
белетристи, историци и 
намирам, че това също е 
полезно. 

Кои са авторите, които 
представихте на българ-
ската общественост в 
рамките на литератур-
ния маратон през тази 
година?

Авторите тази година 

са: Надя Попова, поете-
са, преводачка от руски 
език. Тя е най-добрият 
преводач на автори като 
Ана Ахматова, Марина 
Цветаева, Николай Гуми-
льов и др. руски поети. Тя 
е главен редактор и на 
в. „Словото днес”. Още 
двама интересни поети 
Паруш Парушев и Деньо 
Денев с нови лирически 
стихосбирки. Прочутият 
наш етнограф, историк, 
проф. Стоян Райчевски с 
две нови книги, за Алек-
сандър Батенберг и Даме 
Груев, от специалната 
поредица „Дълг и чест”. 

Панко Анчев, нашият го-
лям литературен теоре-
тик, историк и философ 
с нова негова книга за 
Захари Стоянов – „Непро-
четеният Захарий Стоя-
нов“. Белетристът и на-
родопсихолог Любомир 
Котев, който също има 
книга за Захари Стоянов 
- „Записки върху Запис-
ките”. Неговата книга е 
извороведска, построена 
е върху фрагменти, вър-

ху анализи на великата 
книга на Захари Стоянов. 
Разбира се и големият 
наш съвременен поет и 
есеист Петър Андасаров 
с литературна критика и 
лирика. 

Запази ли се  традици-
ята и през тази година 
да дарите литература на 
училищната библиотека?

Спазваме тази тра-
диция, защото знаем, 
че повечето училищни 

библиотеки често нямат 
средства да закупят кни-
ги, а е много важно биб-
лиотеката да се развива 
и затова винаги, когато 
посещаваме училища 
даряваме книги на съот-
ветните автори. И някъде 
разбира се получаваме 
помощ в това отноше-
ние, и от конкретната 
община, в случая Кава-
рна - винаги и общината 
участва. 

ИВАН ГРАНИТСКИ: УЧЕНИЦИТЕ СИ ВРЪЩАТ ИНТЕРЕСА 
КЪМ СЕРИОЗНАТА КНИГА, ОТКРИВАМЕ ТАЛАНТИ

Продължение от 1 стр.
тази традиция на младо-
то поколение“, подчерта 

Денева.
За историята на плети-

вата от добруджанския 
край пред насъбралата 
се публика разказа Галя 
Дърлянова от Етнограф-
ския комплекс в града.

Каварненският талант 

Ивайло Василев поз-
драви всички с народ-
ни песни от различни 

фолклорни области в 
България.

Експозицията пред-
ставя богата палитра 
от различни видове по-
кривки, завеси, тишлай-
фери, аксесоари, суве-
нири и др. ръкоделия. 
Тя ще гостува в залата на 
галерията до края на ок-
томври за всички, които 
искат да се докоснат до 
магията на българските 
плетива. 

ИЗЛОЖБА НА ПЛЕТЕНА ДАНТЕЛА ОТ СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ НА КАВАРНЕНКИ

Продължение от 1 стр.
През годините на про-

учвания на нос Чиракман 
са открити много инте-
ресни находки, амфорни 
печати, интересни мо-
нети. „През 2005 година 
на носа беше открита 
монета на Добротица. 
През тази година се от-
кри монета на Владис-
лав Варненчик. Досега  
смятахме, че е стигнал 

само да Калиакра, ос-
вобождава крепостта и 
се връща при битката за 
Варна, а сега откриваме 
негова монета на Чирак-
ман, което отваря много 
нови въпроси: дали е 

стигнал до Чиракман; 
дали  е имало битка; 
дали крепостта е била 
освободена и тогава се 
е върнал към Варна? Ето 
една  монета колко мно-
го въпроси оставя зад 
себе си. През тази година 
работата на обекта до-
веде до повече въпроси, 
отколкото да даде отго-
вор на вече поставените. 
Разкрити бяха нови зи-
дове, нови сгради, които 
догодина се надявам да 
бъдат проучени. Архео-
логията е дългогодишен, 
планиран процес, чиито 
резултати идват след 
дълги проучвания”, за-
ключи Георгиев.

НОВИ ИНТРИГУВАЩИ 
ОТКРИТИЯ НА ЧИРАКМАН
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- В последните години 
нееднократно сте казва-
ли, че земеделските про-
изводители забравиха 
родната селекция. Защо 
се случва това?

Има нещо, което ме 
плаши в момента и това 
е много бързото развитие 
на технологиите. Бързата 
комуникация носи обър-
кваща за земеделските 
производители инфор-
мация и те за съжаление 
позабравиха нашата род-
на наука. Особено през 
последните 3-4 години, 
все по-малко и по-малко 

ни търсят. Но не могат да 
проумеят, че в момента 
в България се внедряват 
технологии, които през 
годините са проверява-
ни у нас и е доказано, 
че за нашите условия, 

не са толкова ефикасни 
и ефективни. Ще дам 
един пример с нулевите 
обработки. В института в 
Генерал Тошево има над 
40-годишни изследва-
ния, които показват, че 
минималните обработки 
не са толкова благопри-
ятни за развитието на 
полските култури и на 
основните култури, които 
се отглеждат в Добруджа 
като цяло. Затова казвам, 
че технологиите малко 
ме плашат, някак си за-
бравят, че имаме научно 
звено, което може да им 

дава  адекватни отговори 
на въпросите, които те 
имат. 

- Какво прави впечат-
ление и какъв е относи-
телният дял в момента 
на чуждестранните и 

родни семена?
100% от хибридите 

слънчоглед, които се от-
глеждат не са български. 
Това беше една хубава 
мода през 90–те години, 
когато излезе думата, че 
родната ни селекция не 

прави хубави хибриди, 
разбира се западните 
фирми, които имат мо-
щен финансов ресурс, си 

позволяват да правят ре-
клами, да дават на отло-
жено плащане, но преди 
всичко модата.

Българите имат едно 
много хубаво качество, от 
една страна сме консер-
вативни, като му кажеш 
нещо, казва: ” Ти ще ми 
кажеш!”, а в същото вре-
ме са много любопитни. 
Проблемът със слънчо-
гледа дойде от  там, че 
като започнаха да купуват 
посадъчния материал на 
западните фирми, род-
ната селекция затъна, 

защото няма за кого да 
прави хибриди. Ние про-
дължихме всяка година с 
по 2-3, но за  съжаление 
тези хибриди ги разпрос-
траняваме в Румъния, 
Молдова, Украйна, Русия 
и Турция. 

- Как стои положението 
на пазарите с родната 
селекция пшеница?

До 2010 година пшени-
цата държеше. Първона-
чално през 2000 година, 
бяхме около 100% -90%, 
постепенно започнахме 
да падаме. 2015 година  
още държахме на 70% па-
зарите в България.  Около 
7 млн. дка бяха на пше-
ниците от Добруджански 
земеделски институт и в 
един момент, започна да 
навлиза чужда селекция. 
Коренно различна селек-
ция, направена с висока 
продуктивност, селек-

ция която за да може да 
пробие на пазара у нас, 
няма добри хлебопекар-
ни качества, но пък има 
добив. През това време 
и пазарът се срина, мар-
жът между  качествена 
и некачествена пшеница 
остана някъде 10 – 15 лв. 
Най-големият проблем 
беше, че земеделските 
производители, дори и 
добруджанци, които са 
едни от най-грамотните 
земеделци в България, 
не ни послушаха и много 
рязко махнаха българска-
та селекция, изведнъж. 
Има един малък проблем 
обаче. Стратегията на Ин-
ститута в Генерал Тошево 
от 51 година, а това беше 
основният селекционен 
център на пшеница и 
слънчоглед в България, 
почиваше на дългого-
дишни изследвания - кои 
сортове са най- подхо-
дящи за отглеждане в 
условията на Добруджа 
и на България като цяло. 
Ако обърнете внимание 
на климатичните усло-
вия, ще разберете, че 

този район е полустепен, 
характеризиращ се с екс-
тремни пролетни засу-
шавания, с едни хубави 
суховеи по време на на-
ливане на зърното, с едни 
хубави дъждове точно, 
пък когато трябва да се 
жъне. Старите селекцио-
нери, които са работили 
отпреди 30 години и имат 
създадени по 15-20 сорта, 
начело с Тодор Рачински, 
един от най-големите 
селекционери у нас, са 
стигнали до извода, че 
сортовете, които Бълга-
рия трябва да прави, на 
първо място трябва да 
са хлебни, т.е. високока-
чествени. Българските 
сортове пшеница не по-
насят високи торови нива, 
примерно азот- 60, 70, 80 
кг., които са разходи за 
зърнопроизводителите и 
влизат към себестойност-

та. Вярно е, ние трудно 
можем да направим 900 
кг. добив, но като добиви 
сме стабилни между 600 
и 800 кг. с много добро 
качество. От 2014-та до 
тази година високоп-
родуктивните сортове, 
които ние не правим, 
се радваха на много до-
бри условия - меки зими, 
влажна пролет, даваща 
възможност за добро 
братене на посевите и за 
вдигане на добивите, при 
едно усилено торене, до-
бивите са от 800-900 кг. За 
съжаление, тази година 
климатичните условия 
в Добруджа бяха малко 
по- различни. Добруджа-
нци са забравили какво е 
това зимно засушаване. 
Засушаванто беше много 
екстремно. 

- Това как се отрази на 
добивите?

След 15-километровата 
зона край Черноморието, 
като почнете Балчик, Ка-
варна, Шабла, посевите 
тук около април месец 
бяха много по-добре в 
сравнение с това което 

беше в Добричко, Тервел-
ско, Генерал Тошевско и 
Крушарско. Причината 
беше, че относителната 
влажност помогна. Да, 
обаче се оказа нещо дру-
го, след април нямаше 
дъждове, което се отрази 
предимно на високопро-
дуктивните сортове. Във 
Вранино, Белгун, Сеп-
темврийци, където по-
валя малко повече дъжд 
хората изкараха 650 - 700 
кг. Средно за каварнен-
ския район твърдят, че са 
около 500 - 550 кг./ дка, 
дано да са толкова. Общо 
взето не са тези добиви, 
които бяха миналата го-
дина и още повече през 
по- миналата. Основната 
причина е точно тази, 
че те махнаха изцяло 
българската селекция 
и преминаха рязко към 
високопродуктивните 

сортове, а трябваше да 
си запазят едно 15-20 
% от по-ниско добивни-
те, но по-високо качест-
вените сортове, защото 
климатичните условия се 
променят. Ние изпитваме 
около 6-7 пункта в Бълга-
рия и в опитните станции 
нямаме добиви, които да 
са под 600 кг. от нашите 
сортове. Максималните 
добиви при някои от тях 
са около 850 - 870 кг., кои-
то на фона от 450 - 500кг. 
са прекрасни.

- Това означава ли, че 
земеделските произво-
дители би трябвало да 
заместят чуждата селек-
ция с родна?

Аз обаче искам да по-
съветвам земеделските 
производители, да не 
влизат сега пък рязко 
с махането на чуждата 
селекция и заместването 
й с родна, защото ще ми-
нат 3-4 год., ще излезе 
някоя хубава година за 
чуждата селекция и те 
ще кажат –„българската 
не става.” 

Следва на 4 стр.

Сортовете, създавани в продължение на десетки години у нас, са доказани за местния микроклимат

РОДНАТА СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦА ДОСТИГНА ДОБИВИ 
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Основният търговски партньор на ДЗИ от Турция и тази година награди добруджанските селекционери

Проф. Иван Киряков е роден през 1960 година в 
гр. Каварна. Средното си образование завършва 
в ПЗГ „Климент Аркадиевич Тимирязев”, а ви-
сшето - в Аграрния университет в Пловдив. От 
1987 година работи в Добруджанския земеделски 
институт в Генерал Тошево. Проф. Киряков е 
фитопатолог. През периода 2002- 2010 е бил на-
учен секретар на ДЗИ - Генерал Тошево, а от 2010 
до 2016 година и негов директор. В момента е 
завеждащ отдел „Селекция на зърнено-житни и 
бобови култури в института и успоредно с това, 
от 2008 година, преподава растителна защита в 
Технически университет – Варна, към катедрата 
Растениевъдство. 

Добруджанският земеделски институт е 
създаден през 1951 година. Така вече 68 години 
проучва и прави аграрна наука в Добруджа.



„СЕПТЕМВРИ“ СПЕЧЕЛИ 
ОБЛАСТНОТО ДЕРБИ

4 Сряда, 2 октомври 2019 г. брой 39 (2194) СПЕКТЪР

ОБЩИНСКИ 
СЕДМИЧЕН 

ВЕСТНИК

Издава: Общински медиен център. Адрес: 9650 Каварна, ул. „Добротица“ 26, репортер Антоанета Андонова,  
редактор Надежда Карапанчева тел. за контакт: 0876 50 51 60      IBAN: BG92 CECB 9790 31G4 090900, BIC: CECBBESF ЦКБ АД—клон Добрич

Печат: Печатница  
“Влади“ - В. Влаев, 

Каварна

Предпечат:  
Марин Цанов

Електронното издание на вестника четете на сайта на община Каварна: www. kavarna.bg и фейсбук страницата на общината.

В деня на Независи-
мостта на България - 22 
септември, село Селце 
чества своя празник 
на който се проведе и 
седмият по ред турнир 
по конен спорт. В със-
тезанието участваха 

23 състезателни коне 
от четири области в 
България, като Каварна 
се представи с младия 
жребец Кардинал,  с 
жокей Керим Керимов. 
Кардинал участва за 
първи път на такова 

състезание и се пред-
стави достойно, като 
завърши трети в дис-
циплината прескачане 
на препятствия. На из-
явените участници бяха 

връчени купи, медали 
и парични награди от 
зам.- кметът на община 
Каварна Митко Недев и 
кметът на Селце Павли-
на Димитрова.

Събитието се провеж-
да в памет на един от 
най-известните деяте-
ли и треньори по конен 
спорт в Добричка област 
– Злати Митков.

Изиграха се първите 
срещи от VII кръг в Се-
вероизточна трета лига, 
като сред тях имаше 
областно дерби. На ста-
диона в Тервел тимът на 
„Септември“ се изпра-
ви срещу „Калиакра“. 
Домакините надделя-
ха с категоричното 6:0, 
но гостите от Каварна 
се държаха съвсем до-
стойно на игралното 
поле през първото по-
лувреме, а на почивката 
те се оттеглиха само с 
гол пасив. Избраниците 
на треньора Валентин 
Пейчев обаче се раз-
вихриха през втората 
част и реализираха нови 
пет попадения, с които 
зарадваха привържени-

ците си. Във временното 
класиране двата състава 
заемат съответно пета и 
четвърта позиция, раз-
деляни от една точка. 
Убедителният лидер 
в класирането на се-
вероизток – „Добру-
джа“ гостува в Тополи 
на едноименния отбор 
от Варненска област, а 
на дончевци им пред-
стои визита на терена 
в Попово срещу нова-
ците от „Черноломец“, 
оставили също добри 
впечатления с изявите 
си най-вече в домакин-
ските срещи. При успех 
„Устрем“ /Дончево/ ще 
се изкачи на втора по-
зиция в таблицата.

Добрич онлайн

РОДНАТА СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦА ДОСТИГНА ДОБИВИ 
ОТ 870 КИЛОГРАМА ОТ ДЕКАР ТАЗИ ГОДИНА
Продължение от 3 стр.

Това преливане от тик-
ви на лавандула, от орехи 
на маточина, тази липса 
на постоянство, това лу-
тане при земеделските 
производители през по-
следните 30 години е 
пагубно. 

-  Добруджанският 
земеделски институт 
е единственият, който 
прави бобови култури и 
селекция на фасул, грах, 
леща и нахут, възползват 
ли се земеделските про-
изводители да отглеждат 
тези култури? 

Преди 3 години влязоха 
много хубави субсидии за 
т. нар. протеинови култу-
ри. И се започна, най-на-
пред със соя. Вкараха се 
сортове, които никога не 
бяха изпитвани. Доби-
вите много ниски, някои 
изкараха по стотина ки-
лограма, пък тя цената 
падна, така си и остана 
соята. Следващата година 
решиха да сеят фасул. 
Проблемът дойде от там, 
че първо нямаше доста-
тъчно посевен материал. 
Изкараха хората що - годе 
добър добив 100-130 кг/
дка. обаче дъмпинговите 
цени на вноса от 60 - 70 
ст., при нас себестойност 
от 1,20 лв. се оказа пагуб-
на. Отказаха се от боба. 
Миналата година беше 
хит нахутът. Институтът 
в Генерал Тошево има 2 
регистрирани сорта. През 
2011 дадох последния на-
хут, които имахме на  на 
овцете. След като никой 
не иска да сее нахут, за 
какво да правя разход. В 
един момент започнаха 
да вкарват стока от Тур-
ция, Гърция, Иран. Земе-
делските производители 
засяха големи площи, но 
още държат нахута с то-
нове. Цената рязко падна, 

освен това сяха и такъв 
тип нахут, който пък не 
се търси на пазарите там, 
защото ги излъгаха. Зато-
ва казах: тази стихийност 
на нашето производство, 
за което нямат проблем 
само земеделските про-

изводители, основно дър-
жавата има проблем, е 
пагубна. 

- Каква е ролята на 
държавата в момента, тя 
адекватен партньор ли е 
на родните земеделски 
производители?

Не би трябвало бобови 
култури да се субсидират 
на декар, а на произве-
дено количество. Страхът 
ми е от бързо развива-
щите се технологии и все 
по–ниската грамотност 
на младите ни фермери. 
Затова има институти, 
все още безплатно могат 
да получат консултация. 
Едно време всичко, кое-
то влизаше в държавата 
като препарати, торове, 
селскостопанска техника, 
се изпращаше в институ-
тите и те даваха стано-
вище. Сега това го няма. 
Вече всяка една фирма си 
прави демонстрациите, 
няма арбитър. 

В ДЗИ правим открити 

дни, на които им пред-
ставяме над 30 сорта зър-
нено-житни култури. Тази 
година нямаше от кавар-
ненския район нито един, 
от генералтошевския 
нито един, от добричкия 
район един - двама, като 

се има предвид, че това 
е регионът, за който са 
правени сортовете. Един 
сорт се създава в рамките 

на 15 години. И той не се 
прави в епруветка, той се 
прави на нивата. Тоест 
селекционерът 15 години 
стои в равна Добруджа и 
гледа, кое да сеем, кое 
ще отговаря на климатич-

ните и почвените усло-
вия. Защото пшеницата е 
много интересна култура. 
Тя е култура на микро-
климата, един сорт може 
на това поле да стане, а 
на другото - не. И това е 
работа на земеделските 

производители, преди да 
махнеш основния сорт, 
с който си работил 10 
години, ти трябва да си 

проверил поне 3-4 го-
дини в землищата, тези 
нови сортове как ще се 
климатизират.

- Какви сортове пред-
лага Добруджански зе-
меделски институт ?

Тази година Институтът 
в Генерал Тошево пред-
лага 12 сорта обикновена 
зимна пшеница, базови 
семена на цена 850 лв. 
-  2019 година, и 650лв. 
– миналогодишна, като 
качество е същото. Пред-
лагаме 4 сорта твърда 
пшеница, която започна 
да се търси в региона, 
основно за макаронените 
изделия. Предлагаме 5 
сорта тритикале. Пред-
лагаме два сорта ече-
мик. Единият е фуражен, 
другият е пивоварен, с 
еднакви добиви от тази 
година от 780 - 800кг./дка. 

От бобовите култури за 

догодина ще предлагаме 
4 сорта фасул, единият 
който е за двуфазно при-
биране, и 3 сорта, които 
са за директно прибира-
не. Проблемът на наши-
те сортове, които бяха с 

директна жътва, беше че 
зърното е дребно. Ние 
българите обичаме едро, 
голямо, да ни напъли очи-
те. Макар, че дребните 
сортове са по- вкусни, 
с малко литин са и са 
по-полезни, но това са от-
делни въпроси. Тези нови 
сортове, които институтът 
ще предложи са също 
много едри, над 300-320 
гр.-1000 семена. 

- Вие споменахте, че 
един от пазарите на До-
бруджански земеделски 
институт е Турция, какво 
е вашето наблюдение 
на политиката там, свър-
зана със земеделското 

производство?
Турците не субсиди-

рат на площ, а на добив. 
Окръзите, както беше 
при нас едно време, са 
планирани. Одринският 
район е за слънчоглед, за 
пшеница, ечемик, трити-
кале и малко за цареви-
ца, това се субсидира от 
държавата. Ако искаш да 
сееш  орехи, маточина, 
лавандула - сей си ги, но 
там субсидия няма. Ние 
продаваме в момента 7 
сорта пшеница в Турция. 
Но семепроизводството 
трябва да бъде напра-
вено в Турция, защото 
семепроизводителят про-
дава семето на цената 
на стокова продукция, а 
държавата му дава маржа 
за семена. По този начин 
зърнопроизводителят, 

който направи семепро-
изводство, като си купи 
семена, не си заделя се-
мена от неговите, а си ги 
продава на цената, на коя-
то ще отиде и ще си купи 
сертифицирани семена и 
ще  знае, че сортът му е 
автентичен и няма значе-
ние дали е български или 
турски. Това е държавно 
регулиране. И сега какво 
е това: „Европейският 
съюз налага“ - измиване 
на ръце! Защото, ако ЕС 
налага, би трябвало да 
налага и на германците, и 
на италианците, на фран-
цузите и т.н. 

- До кога трябва да 
бъде засята рапицата 
и пшеницата в нашия 
район?

Ако падне дъжд в нача-
лото на септември земе-
делските производители 
ще насеят малко повече 
рапица. Ако обаче се пов-
тори минологодишната 
ситуация и септември е 
много сух, там рапицата 
може да падне. Тя няма 
проблем с презимуване-
то. Хибридите, и нашите, 
и чуждите, имат добра 
студоустойчивост. Про-
блемът е дали ще могат 
да поникнат навреме 
през септември, да се 
вкоренят, да направят 
розетка, за да влязат през 
зимата, както трябва. 

Хубаво е зърнопроиз-
водителите да не бързат 
със сеитбата на пшеници-
те, след 25 септември ако 
падне дъжд, ако не пад-
не – до 25 октомври са 
нормални дати за сеитба, 
макар че може да се сее 
и на много по-късен етап, 
към ноември. Хубаво е да 
е валяло, да има влага в 
почвата, а през зимата да 
има малко сняг. Всичко 
зависи от това каква ще 
бъде зимата.

В СЕЛЦЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЕДМИ ТУРНИР 
ПО КОНЕН СПОРТ




