ПРОТОКОЛ № 7
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група,’ проведено на
13.09.2012 г. от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Официално откриване на заседанието
2. Презентация на тема „Биологично земеделие - развитие, възможности за
кандидатстване, направления:
• трайни насаждения;
• земеделски земи с висока природна стойност;
• застрашени местни породи.“
3. Дискусия
Практическа част:
4. Ферма за биволи в землището на с. Щръклево
5. Земеделско стопанство (арония) в землището на град Две могили
Г-н Маринов откри заседанието като приветства гостите, след което представи
участниците от българска страна.
След представянето на румънските участници от д-р инж. Петре Мимиш ръководител на делегацията, г-н Маринов даде думата на г-жа Гаджева, която презентира
темата „Биологичното земеделие“. Основните акценти бяха свързани с. отглеждането на
арония и биволите от род „Мурра“.
След презентацията г-н Маринов благодари за добре представената тема и даде
възможност на аудиторията за въпроси и коментари.
Д-р инж. Мимиш попита каква площ с арония има засята на територията на
България. В отговор г-жа Гаджева обясни, че на територията на Област Русе са останали
около 80-100 декара с арония, понеже плодът е все още неоценен по значение. В България
не се води отчет за всички площи, заети с арония. До преди две години в област Пловдив е
имало пазар за аронията и се е отглеждала от повече производители. Г-жа Гаджева
информира, че днес растението се отглежда по биологичен начин за износ в Германия.
На въпрос каква е маслеността на млякото, добито от биволици род „Мурра“, г-н
Трофилов отговори, че маслеността е между 6,5 и 11% като това зависи от храната на
животните. Той обясни също така че в млякото няма каротин, от който се напълнява, т.е
биволското мляко може да засити без да доведе до напълняване.
След приключване на дискусията г-н Мимиш предложи да се вземе решения за дата
на следващото заседание като избра това да стане в периода 10-15.10.2012 г., в Румъния.
Решението беше прието с единодушие.
След изчерпване на теоретичната част г-н Маринов закри заседанието.
В рамките на практическата част бяха посетени ферма за биволи и стопанство с
насаждения на арония. Г-н Мильо Трофилов - собственик на фермата и г-н Пламен
Калинов - собственик на аронията споделиха своя опит в биологичното производство. Бяха
обменени полезни контакти с румънските им колеги и споделени планове за бъдещи
съвместни инициативи. Г-н Калинов Подчерта, че е собственик и на
единствения комбайн в България за беритба на арония, който може да-ее използва и за
касис.

Относно бъдещата дейност на Съвместната българо-румънска земеделска работна
група бяха споделени две идеи. Г-жа Лили Ганчева - изпълнителен директор на
„Еврорегион Данубиус” предложи производителите, участвали до сега в работата на
групата, да посетят голямо селскостопанско изложение в гр. Букурещ, което ще се проведе
в края на месец октомври. Второто предложение беше да се организира изложение на
продукция, която е била обект на разглеждане в рамките на теоретичната част на
заседанията през 2012 г.
В края на практическата част гостите бяха приятно изненадани и очаровани от
изпълнението на детския фолклорен ансамбъл на гр. Две могили.
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