
 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.42/19.10.2022 г. 
1 

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО-
ОБЗОР 

© 2022 Всички права запазени. Позоваването на САПИ ЕООД  е задължително! 

Брой № 42 (1193), година 25                                                                                  19 Октомври 2022 г.  

СИСТЕМА  ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 

САПИ 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.42/19.10.2022 г. 
2 

АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Екофол АД и Агрополихим АД стартират стратегическо партньорство в 

сферата на специализираните гранулирани торове 

 

Екофол АД и Агрополихим АД са изявени лидери на пазарите на листни и гранулирани 

торове в България и региона 

За първи път в новата история на агробизнеса в България две от водещите компании 

обединяват усилията си в координирана дейност, включваща разработките, 

производството и продажбите на специализирани гранулирани торове със защита от 

загуби с високата цел да осигурят бързото и ефективно развитие на новите технологии в 

бранша. 

Общите цели на партньорството са:  

- Подобрен и ускорен достъп на земеделците до серии иновативни торови продукти. 

- Значително по-висока ефикасност, рентабилност и екологичност на почвеното 

хранене. 

Екофол АД и Агрополихим АД са изявени лидери на пазарите на листни и гранулирани 

торове в България и региона. Партньорството на двете компании стартира от сезон Есен 

2022 и се основава на общите планове за развитие на пазара на специализирани 

гранулирани торове с водещ екслузивен проект - инхибиран карбамид с двойна защита от 

загуби. Стратегическото партньорство ще обедини професионализма в производството с 

агрономическите и търговски знания за пазара, допълнено от знанията за бъдещо 

развитие на агро-технологиите. Компаниите очакват още по-ускорено търсене и употреба 

на инхибиран карбамид в близко бъдеще, породено от една страна от навлизането на 

Европейски регулации за опазване на околната среда, но най-вече от доказаната висока 

ефективност и рентабилност на тази категория продукти в сравнение с познатите 

стандартните азотни торове.  

Опитът в България и Румъния до момента показва недвусмислено водещото място на 

това ново поколение торови продукти от гледна точка рентабилност и ефективност на 

употреба като двете компании считат, че колкото по-бързо се развият тези нови 

технологии за торене, толкова по-добре подготвени ще бъдат земеделците в региона за 

предизвикателствата на климатичните промени и динамиката на пазара.  

В рамките на партньорството, производството на инхибиран карбамид ще се извършва 

на територията на Агрополихим АД в Девня, където има необходимият професионален 

опит и инфраструктура за мащабно навлизане не само в България, но и в държавите от 

региона на Югоизточна Европа.                        

 

Източник: Agri.bg 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
От 19.10.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


