
Употребата на продукти за растителна 

защита, с оглед опазване на 

екосистемите, биоразнообразието и 

изграждане на устойчиво земеделие

Нели Йорданова, АРИБ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА“

София, 27 април 2021



Зелената сделка и Общата селскостопанска политика

Амбициозни цели и високи очаквания за постигане на по-устойчива 

система на земеделие в Eвропа чрез подобряване на земеделските 

практики и запазване на природните ресурси

 Земеделието: по-ориентирано към природата, като 

същевременно подобряваме икономиката на стопанствата;

 Новата ОСП - отговори на различни очаквания;

 Стратегията «От фермата до трапезата»: изграждане на устойчива 

рамка на хранителната система на ЕС;



Директива за устойчива употреба на пестициди

Възможност за въвеждане на иновативни инструменти и технологии

 Подобряване приложението на ИУВ – гъвкава система от решения 

за справяне с нарастващите разновидности от вредители и болести; 

продуктите за растителна защита и биопестицидите - съществени 

елементи в този набор от инструменти;

 Ускорено развитие на потенциала на цифровото и прецизно 

земеделие – принос за постигане на основните цели на Директивата;

 Редовно обучение и сертифициране на земеделските стопани -

новата норма;



Директива за устойчива употреба на пестициди:

цели за намаляване на употребите на ПРЗ и 

показатели за риска

АРИБ подкрепя плановете на ЕК за допълнителни показатели, за да се 

вземат предвид реалните въздействия и използването в стопанството 

на мерки, които намаляват риска и/или използването на продукти за 

растителна защита

 допълнителни показатели, които също обхващат агрономическите 

условия, приложението на ИУВ, селскостопанската производителност, 

защитата на водите, както и безопасността на потребителите, 

операторите и околната среда.

Всички цели за намаляване на употреби на ПРЗ трябва да бъдат 

съобразени със спецификата на държавите-членки, научно 

обосновани и предшествани от изчерпателна и цялостна оценка на 

въздействието

 употребата на ПРЗ в България – многократно по-малки количества,

сравнено с останалите ДЧ (*EUROSTAT) и изцяло ориентирана към 

необходимостта от прилагане за конкретна ситуация с вредителите;

 преглед на стратегиите на ЕС, за да се  осигури цялостна оценка на 

въздействието върху конкурентоспособността и жизнеспособността на 

земеделието на национално и европейско ниво.



Ангажименти на растителнозащитната индустрия за 

устойчива употреба на продукти за растителна защита

Подкрепяйки иновациите, подкрепяме амбицията на ЕК за възстановяване на 

околната среда. До 2030 г. планирани инвестиции:

 10 милиарда евро в иновации в прецизно земеделие и дигитални технологии; 

 4 милиарда евро в иновации в био продукти за растителна защита. 

Увеличаване на събираемостта и рециклирането на празните пластмасови 

опаковки от продукти за растителна защита – намаляване отпадъците и използваните 

ресурси. Цели до 2025 г.:

 75% събираемост на празни пластмасови опаковки в държавите-членки на ЕС;

 създаване на системи за събиране във всички ДЧ на ЕС.

Обучения на ЗС за прилагането на ИУВ, опазване на водите и значението на 

личните предпазни средства. До 2030 г. ще се осигурят:

 обучения за 1млн. ЗС за добри земеделски практики за защита здравето на хората 

и опазване на околната среда;

 намаляване допълнително експозицията на операторите - технологиите за 

затворени трансферни системи (CTS) за ПРЗ да са достъпни за всички ЗС в ЕС. 



Инициативи на АРИБ – принос за чисто земеделие

и сигурна околна среда

АРИБ създаде първата в България реална действаща система за 

събиране на празни пластмасови опаковки от ПРЗ 

 Системата - доброволна инициатива на индустрията, финансирана от фирми-

членове на ССОП;

 Обхваща цялата страна – всички ЗС могат безопасно да се освободят от празни 

пластмасови ПРЗ опаковки (трикратно изплакнати);

 Над 90% от събраните ПРЗ опаковки се рециклират (тръби за оптични кабели за 

телеком индустрията)

АРИБ допринася за повишаване знанията и нивото на компетентност 

на всички участници в осигуряването на екологичните и здравните 

изисквания и правила при употребата на ПРЗ

 Организиране на мероприятия и обучения съвместно с компетентните власти; 

разработване на материали, ръководства, брошури за внедряване на добри 

практики.

Предприетите от АРИБ инициативи - в пълно съответствие с Директивата за устойчива употреба

на продукти за растителна защита, отговарят на целите на новата Зелена сделка на ЕК и са

естествено продължение на дейностите на компаниите-членове на АРИБ, чието задължение и

приоритет са грижата за здравето на хората и опазването на околната среда.



Ангажименти на растителнозащитната индустрия за 

устойчива употреба на продукти за растителна защита

АРИБ ще продъжава:

 Да защитава политики и законодателство в подкрепа на 

иновациите, давайки на земеделските стопани  

необходимите инструменти, за да отговорят на 

нарастващото търсене на храни в световен мащаб;

 Да насърчава добрите селскостопански практики                          

за осигуряване на безопасна и достъпна храна; 

опазване на водите; подобряване на 

биоразнообразието; защита на здравето на земеделските 

производители и цялото общество.



ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ – ЗДРАВА ХРАНА

Мерките, които АРИБ подкрепя относно употребите на продукти за 

растителна защита, имат пряко отношение за защитата на околната 

среда, включително качеството на водите и въздуха, почвите, 

биологичното разнообразие, както и да се намери правилното 

съотношение в интервенциите с оглед съвременното селско стопанство 

да отговаря на производствените нужди и да опазва околната среда. 

Ангажиментите ни са ясни и в съответствие с политическите инициативи 

за „зелена сделка“ към по-устойчиво, неутрално към климата 

бъдеще, а конструктивният диалог с всички заинтересовани страни е 

от съществено значение за осигуряване на разумен баланс между 

нуждите на природата, земеделието и обществото

Благодаря за вниманието!   

◊ БАСФ ◊ БАЙЕР КРОПСАЙАНС ◊ КОРТЕВА ◊ СИНДЖЕНТА ◊

◊ АДАМА ◊ КНЕ СЕРТИС ◊ СУММИТ АГРО ◊ ФМС ◊ ЮПЛ


