
НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БРОЙ 21, ФЕВРУАРИ 2018

НА ФОКУС: 
ИНОВАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА УСТОЙЧИВО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ 

РЕШЕНИЯ ЗА ПРОЛЕТНО 
ПОДХРАНВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

ЛИЦАТА НА ТИМАК: 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ 
ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 
ЕКИПА НА ТИМАК АГРО

Çåìÿòà íè å ñêúïà

www.timacagrobg.com

НОВО 2018:



2

С
Ъ

Д
Ъ

РЖ
А

Н
И

Е

СЪДЪРЖАНИЕ:

АГРО ЕКСПЕРТ, бр. 21, 2018 г.

НА ФОКУС:
ИНОВАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

4

РЕШЕНИЯ ЗА ПРОЛЕТНО 
ПОДХРАНВАНЕ В ГАМАТА НА ТИМАК 
АГРО ЗА 2018Г.

6

АКТУАЛНО: 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ И 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРОЛЕТ 2018

12

8ЛИЦАТА НА ТИМАК: 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКИПА НА ТИМАК АГРО

Уважаеми клиенти, партньори и колеги,

И през настоящата 2018-
та година Тимак Агро ще 
продължи да бъде фак-
тор и иноватор на пазара 
на торове в България. Без 
колебание ще следваме 
нашата цел да сме в по-
мощ на родните произ-
водители, и ще защитава-
ме и затвърждаваме за-
служеното си реноме на специалисти в под-
хранването на растенията. Екипът ни е подгот-
вен да посрещне и най-сериозните предизвика-
телства в това отношение. Няма култура и 
условия, за които да не сме способни  да дадем 
експертното и работещо решение.  Голяма част 
от ресурсите и знанията си през тази година, а и 
занапред, ще съсредоточим и върху решения за 
биологичното земеделие. Разполагаме с много 
добро портфолио от продукти, които могат да се 
използват от биопроизводителите ни. 

Тимак Агро България ще остане компания, която 
няма неспазен ангажимент към клиенти и 
колеги, и която безпределно вярва в откритите 
и честни взаимоотношения. Коректността и 
удържаните обещания в бизнеса са ценност, а 
не дефект, и аз много се гордея, че именно това е 
пътят, по който Тимак Агро България е избрала 
да върви. Държим на честата и пълноценна 
комуникация с вас, за да бъдем максимално 
точни и адекватни с всички решения, които ще 
ви предложим.

Ние не просто продаваме торове, а продаваме 
наука, която е в помощ на фермерите, тръгнали 
по пътя на европейското земеделие.

Защото „ Земята ни е скъпа !“
Защото вярваме във вас и в себе си !

Благодарим ви за доверието!
С най-сърдечни пожелания за успешна и плодо-
родна 2018-та година,

Надежда Димитрова
Изпълнителен Директор
Тимак Агро България ЕАД

ТОМБОЛА ЗА КЛИЕНТИ НА 
ТИМАК АГРО С ГОЛЯМА НАГРАДА 
ЛЕК АВТОМОБИЛ !

14

Physio Natur® PKS 41: Единствен по рода си 
PKS тор, създаден специално за биоземеделие!

6

Duofertil® 16-5-8:  Решение за добър старт на 
културите!

6

Sulfammo 25 с нова подобрена формулация 6

7Fertileader® Leos - за максимален потенциал в
началните етапи на развитие.

7Fertiactyl® Trium: Решение за добро начално 
развитие на културите с превантивно действие 
срещу измръзване!
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ИНОВАЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Посоката, която Тимак Агро България ще следва 
през 2018 година, е обърната към отговорното 
земеделие и опазването на Земята.

Затова, ние от Тимак Агро предлагаме не просто 
продукти, а работещи решения за подобряване на 
почвеното плодородие и получаване на високи 
качествени и количествени резултати.

И не на последно място - винаги с грижа за Земята и 
хората.
Защото… ЗЕМЯТА НИ Е СКЪПА!

Запазването на хармонията между чо-
вечеството и околната среда - основен 
приоритет на Група Рулие:

Тимак Агро България следва основната мисия на 
Група Рулие, останала непроменена от самото й 
създаване преди повече от 58 години: да прила-
гаме ключовите принципи за устойчиво и високо-
ефективно земеделие, предлагайки все по-ино-
вативни решения и технологии.
Ангажиментът към човечеството и околната среда 
е наистина глобално предизвикателство, амби-
циозна цел, която пряко касае бъдещите поколе-
ния. Това е основната причина Групата да продъл-
жава да инвестира в научни изследвания и непре-
къснато да разширява иновационната си политика 
в световен мащаб.

Върховите пос тижения + иновациите = 
устойчивост

Мащабната инвестиционна политика на Група 
Рулие е в отговор на нейния непрекъснат стремеж 
към качество, безопасност и опазване на околната 
среда. Упражняването на оптимален технически 
контрол на всички производствени звена в Групата 

и сертифицирането им по ISO води до увеличаване 
на конкурентноспособността. За целта, Групата 
прилага контрол на качеството и безопасността и 
внедрява стандарти за устойчиво развитие на 
всички нива.

Мерки за екологично производство:

ü Текуща поддръжка и почистване на произ-
водствените съоръжения

ü Провеждане в съответствие с европейските и 
световни правила и норми

ü Вътрешна и външна комуникация за ефек-
тивност на околната среда

ü Намаляване на потреблението на енергия 
чрез използване на възобновяеми енергийни 
източници.

ü Оптимизиране на качеството на продук-
тите, благодарение на високопроизводи-
телни промишлени технологии.

ü Въвеждане на процедури за сертифициране.
ü Внедряване на системи за проследяване на 

продуктите (произход и контрол на суровини, 
производствени процеси, продажбен подход и 
доставки).

ü Вземане на ежедневни проби за лабораторно 
тестване и анализ.

ü Продажба на продукти на базата на "преци-
зно земеделие"

ü Всяка компания от групата се придържа към 
харта за безопасност

ü Обучение на персонала и информираност за 
превенцията

ü Изпълнение на процесите за контрол на про-
мишлените рискове и превенция на риска

ü Идентифициране на риска и намаляване на 
разходите за щети

ü Намаляване броя на инцидентите чрез пре-
венция

Тимак Агро през 2018: Подхранване на 
растенията с грижа за Земята.

Иновации за създаване на устойчиво земеде-
лие с висока производителност:

Като филиал на Група Рулие, ние вярваме, че това е 
правилния подход за осъществяване на работещо 
и ефективно земеделие. Нашите решения пред-
ставляват най-добрия възможен отговор на нуж-
дите на планетата и растенията, осигурявайки точ-
ното количество хранителни елементи, необходи-
ми за растежа. Благодарение на съвместните уси-
лия на глобална мрежа от експерти по земеделие, в 
рамките на Групата непрекъснато се разработват 
високотехнологични решения за нашите клиенти. 
Този опит, разработван вече повече от 50 години, 
превръща Тимак Агро в основен участник на 
пазара на комплексни торове с висока добавена 
стойност.

Подпомагаме растежа на културите, без да 
вредим на околната среда:

Продуктите на Група Рулие са успешни, защото 
отговарят на реалните нужди на нашите клиенти. 
Активните вещества и патентовани комплекси в 
състава им остават активни през целия жизнен 
цикъл на растението, осигуряват му необходимите 
хранителни елементи, компенсират недостатъ-
ците в почвата и укрепват околната среда.
Това ниво на разбиране се основава и на личния 
контакт и изграденото доверие с нашите клиенти. 
Чрез предоставяне на целенасочени консултации, 
с помощта на конкретни технологии за подхран-
ване, нашите АТК гарантират на всеки един от  
нашите клиенти индивидуално решение, съобра-
зено със специфичните нужди на почвите и култу-
рите.

Ние предоставяме на растението всичко, от 
което се нуждае:
Група Рулие предоставя на земеделските произво-
дители високотехнологични решения за подхран-
ване на растенията. Технологиите на подхранване, 
които ние предлагаме, действат върху 3-те 
основни компонента за растежа: почвата, 
жизнения цикъл на почвата и самите растения.

Всички продуктови гами на Групата, които Тимак 
Агро предлага, са разработени с тази цел:

ü Подобрители на почвата за подобряване на 
естественото плодородие на почвата. Тези 
алкални продукти влияят върху физическите 
и химическите свойства на почвата. Орга-
нични по природа, те подобряват нейните 
физични характеристики и подсилват микро-
биологичната среда.

ü Нашите комплексни торове  съдържат 
всички хранителни елементи, които са жизне-
но необходими за растежа на растенията. Те 
са високо ценени заради способността им да 
компенсират щетите на почвата, които се 
проявяват по време на цикъла на прибиране 
на реколтата.

ü Листните и коренови биостимулатори 
действат за подобряване растителната 
функция на физиологично ниво и имат сис-
темно действие.
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рамките на Групата непрекъснато се разработват 
високотехнологични решения за нашите клиенти. 
Този опит, разработван вече повече от 50 години, 
превръща Тимак Агро в основен участник на 
пазара на комплексни торове с висока добавена 
стойност.

Подпомагаме растежа на културите, без да 
вредим на околната среда:

Продуктите на Група Рулие са успешни, защото 
отговарят на реалните нужди на нашите клиенти. 
Активните вещества и патентовани комплекси в 
състава им остават активни през целия жизнен 
цикъл на растението, осигуряват му необходимите 
хранителни елементи, компенсират недостатъ-
ците в почвата и укрепват околната среда.
Това ниво на разбиране се основава и на личния 
контакт и изграденото доверие с нашите клиенти. 
Чрез предоставяне на целенасочени консултации, 
с помощта на конкретни технологии за подхран-
ване, нашите АТК гарантират на всеки един от  
нашите клиенти индивидуално решение, съобра-
зено със специфичните нужди на почвите и култу-
рите.

Ние предоставяме на растението всичко, от 
което се нуждае:
Група Рулие предоставя на земеделските произво-
дители високотехнологични решения за подхран-
ване на растенията. Технологиите на подхранване, 
които ние предлагаме, действат върху 3-те 
основни компонента за растежа: почвата, 
жизнения цикъл на почвата и самите растения.

Всички продуктови гами на Групата, които Тимак 
Агро предлага, са разработени с тази цел:

ü Подобрители на почвата за подобряване на 
естественото плодородие на почвата. Тези 
алкални продукти влияят върху физическите 
и химическите свойства на почвата. Орга-
нични по природа, те подобряват нейните 
физични характеристики и подсилват микро-
биологичната среда.

ü Нашите комплексни торове  съдържат 
всички хранителни елементи, които са жизне-
но необходими за растежа на растенията. Те 
са високо ценени заради способността им да 
компенсират щетите на почвата, които се 
проявяват по време на цикъла на прибиране 
на реколтата.

ü Листните и коренови биостимулатори 
действат за подобряване растителната 
функция на физиологично ниво и имат сис-
темно действие.
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Единствен по рода си PKS тор, създаден изцяло 
и само за биоземеделие!

PKS тор на базата на мек смлян, нетретиран 
химически фосфорит, обогатен с калций и 
калий във водоразтворима форма. 

ü Силен синергизъм N-S-Mg: Съдържащата се 
сяра е във водоразтворима форма и е незабав-
но достъпна за растенията. Сярата подпо-
мага азотните трансформации и синтеза на 
протеини в растението. В допълнение, благо-
дарение на наличния магнезий в продукта, тя 
подпомага усвояването и на азота, съдържащ 
се в почвата.

ü Балансирано съотношение  на фосфор 
(P₂O₅), калий (K₂O) и сяра (SO₃).

ü Патентът Physio+® осигурява по-добър 
коренов растеж, формиране на повече корено-
ви власинки и по-добро усвояване на храни-
телните вещества в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подходящ за всички видове култу-
ри и почвени характеристики.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ: 30-60кг/дка*

Суровините, използвани за Physio Natur® PKS 41, 
отговарят на най-високите стандарти по биозе-
меделиe, свързани с произхода, разтворимостта 
и съдържанието на хранителни елементи.

Специален продукт за добър старт на култу-
рите.
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16 %
N

5 %
P2O5

8 %
K2O

16 %
SO3

2 %
MgO

0.2 %
B

0.1 %
Zn

Physio Natur® PKS 41 (Патент PHYSIO+®)

®
Sulfammo 25 (Патент N-PRO )

Подходящ за почви с добра/висока запасеност 
с хранителни елементи (P,K) и оптимално pН 
(типични черноземи, богати и плодородни 
почви).
В допълнение патента MPPA-DUO®, притежава 
уникално съчетание от основни макроелементи 
(Mg, S) и микроелементи (B, Zn):

ü Наличието на калий (K₂O) подпомага поддър-
жането на водния баланс в условията на суша.

ü Оптимално количество фосфор (P₂O₅) и 
калий (K₂O): за бърз старт и максимално раз-
витие.

ü Балансирано задоволяване на потреб-
ностите на културите при определени 
почвени условия - оптимална запасеност и рН.

ü Синергизъм между азот, сяра и магнезий (N, 
S, Mg): ключов за развитието на потенциала 
на пролетните култури.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подходящ за пролетни и есенни 
култури

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ: 20-25 кг/дка*

Гарантирани по-високи добиви, благодарение 
на патентования комплекс N-PRO®.

Нова, подобрена формула за по-пълно усво-
яване на наличния в почвата и внесения с тора 
азот:
ü Синергизъм между азота, сярата и магне-

зия: ефективен синтез на сухо вещество 
(протеини).

ü Патентът N-PRO® стимулира минерали-
зацията на почвения азот.

ü N-PRO® подпомага усвояването на азота - 
както на наличния в почвата и тора, така и 
на внесения в последствие.

ü N-PRO® подобрява усвояването и транс-
формацията на азота в растението (сти-

*В зависимост от културата и почвено-климатичните условия

25 %
N

27 %
SO3

4 %
MgO

Duofertil® 16-5-8 (Патент MPPA-DUO®)
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мулира нитратредуктазата и натрупване-
то на захари, протеини и др.).

ü Висок добив, благодарение на патентa N-
PRO®.

ü Достатъчно високият процент сяра (SO₃), 
задоволява нуждата от сяра при допълните-
лен прием на азот нa по-късен етап.

ПРИЛОЖЕНИЕ: За ефективно азотно подхранване 
на пролетни и есенни култури.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ: 10-30 кг/дка*

Одобрен за биологично земеделие! 

Залагане на максимален 
потенциал в началните 
етапи на развитие.

П а т е н т о в а н и я т  к о м-
плекс SEACTIV®, в комби-
н а ц и я  с  в к л ю ч е н и те 
микроелементи B и Zn, 
спомагат за:

ü Стимулиране на веге-
тационния растеж.

ü Подпомага кореновото развитие - подобрява 
поглъщането на вода и минерални елементи 
от почвата.

ü Повишаване на фотосинтетичната актив-
ност.

ü Стимулиране на синтеза на захари.
ü Борът подпомага опрашването, оплождане-

то и формирането на меристемните тъка-
ни, проводящата система, вегетационния 
връх и репродуктивните органи.

ü Цинкът подпомага синтеза на ензими и аукси-
ни, като по този начин благоприятства зала-
гането на плодовете и едновременното им 
узряване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Трайни насаждения и зеленчуци

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ: 0,2-0,5 л/дка*

Решение за начално развитие на културите!

Превантивно действие срещу измръзване.
Действие право в целта:

ü Нормално вкоренява-
не и развитие на коре-
новата система.

ü Успешно есенно бра-
тене.

ü Подобряване и пови-
шаване усвояването 
на хранителните еле-
менти.

ü Ускоряване на мета-
болизма и синтеза на 
ензими.

ü Скъсяване времето за 
завършване на нор-
малните за есента 
физиологични проце-
си.

ü Повишаване на студоустойчивостта.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Трайни насаждения и зеленчуци

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ: 0,2-0,5 л/дка*

Fertiactyl® Trium ®)(Патент FERTIACTYL

5 %
P2O5

7 %
K2O

1.5 %
Mn

1.5 %
Zn

5 %
N

®

2.6 %
Zn

1.7 %
B

Fertileader® Leos (Патент SEACTIV®)

*В зависимост от културата и почвено-климатичните условия 76
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ЕКИПЪТ НА ТИМАК АГРО

Иванка е част от екипа 
на Тимак вече 10 години 
като Агроном-Търгов-
ски Консултант за райо-
на Стара Загора. Завър-
ш и л а  е  В С И  „ В а с и л 
Коларов“, гр. Пловдив и 
има дълъг стаж като 
а г р о н о м .  Е т о  к а к в о 
споделя за себе си и 
работата си в Тимак 
Агро:

Въпреки, че имам доста 
голям професионален 
опит като агроном в 
производството и търговията, продължавам да се 
усъвършенствам и да надграждам. Идването ми в 
Тимак Aгро беше едно предизвикателство за мен. 
Започнах работа през 2008г. и вече 10 години съм 
горда, че мога да бъда част от екипа на тази 
международна компания. Тимак е не само 
търговска фирма за торове - тя е революционна 
компания, предлагаща иновации в храненето на 
растенията. Продуктите, предлагани от нас, не са 
просто химични формули - в тях е внедрен целия 
научно-изследователски потенциал на група 
Рулие. В най-новите изследователски центрове на 
Групата, световно известни учени създават 
балансирани формули, съобразени с нуждите на 
растенията и патенти, даващи специфични 
решения за различните култури.

За мен е чест да работя в Тимак Агро България. 
Научих много по отношение на храненето на 
растенията, за техните нужди, както и за подходя-
щите продукти и патенти, даващи решение при 
различни почвено-климатични условия. Фирмата 
ми даде едно надграждане в професионален план. 
Предизвикателство е да се докажат ползите от 
продуктите от висок ценови клас чрез повишава-
не на количество и качество. Предизвикателство е 
да препоръчаш подходящия тор на земеделския 
производител спрямо почвата и нуждите на 
културата, да решиш неговия проблем и, когато 
той получи това, което търси и е доволен - това те 
зарежда, дава ти самочувствие и удовлетворе-
ност. Да се изгради доверието на клиентите е 
много важно в нашата професия и това ме 
мотивира да отивам с усмивка на работа. Чувствам 
се удовлетворена, че компанията поставя на 
първо място агрономическия подход, професио-
нализма, последователността, лоялността и 
доверието към нашите партньори и земеделските 
производители, а не просто продажбата.

Към днешна дата, във фирмата работят млади и 

амбициозни колеги, които непрекъснато трупат 
професионален опит. Поддържаме добро ниво по 
отношение на последните технологии и инова-
ции, благодарение на обученията, които фирмата 
непрекъснато предлага, семинари с между-
народни участия и обмен на опит.

На всички колеги пожелавам да бъдат здрави, 
борбени, да бъдат себе си, да вярват в себе си, да 
следват мечтите си, да отиват с усмивка на работа 
и горди, че са част от екипа на една международна 
фирма с голям опит и иновации.

На земеделските производители желая една пло-
дородна и богата стопанска година, добри 
изкупни цени и нека не забравяме, че ние сме 
ваши партньори и ви подкрепяме.

Успехите са взаимни, имайте доверие към нас и 
нашите продукти!

Пожелавам на всички здраве и успешна 2018 годи-
на! 

Данаил Колев е част от 
логистичния отдел на 
Тимак Агро България от 
близо година. Завършил 
е Социални дейности в 
Медицински факултет на 
Тракийския университет, 
Стара Загора.

На 13 Февруари, 2018 
направих 1 година, от-
както работя в Тимак 
Агро България. Време, 
което мина неусетно, 
най-вече заради стра-
хотната атмосфера, при-
ятелския екип и интересната работа.

Работата в Тимак ми доставя удоволствие. Харесва 
ми динамиката - стресът не ми пречи, а еднообра-
зието ми вреди. Харесвам си и колегите. Това, че 
докато работим и всичко ври и кипи, никой няма 
да пропусне възможност да каже нещо, заради 
което да избухнем в смях. Това за мен е повече от 
достатъчно, за да ме мотивира. Въпреки, че нямам 
кой знае колко богат опит, това, което прави Тимак 
различна компания за мен, е точно тази съвкуп-
ност от емоции и преживявания.

Категорично мога да кажа, че за тази 1 година в 
Тимак научих много и подобрих много от уменията 
и компетенциите си. При работа с хора, комуни-
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кационните умения със сигурност са изключи-
телно важни и смятам, че съм постигнал напредък. 
Със сигурност съм станал по-спокоен и гледам да 
не приемам нещата твърде сериозно. Издигнал 
съм „мултитаскинга“, или умението да балансираш 
няколко задачи едновременно, на нови висоти. С 
“Excel” вече сме като сиамски близнаци. Но, съм 
много далеч от там, където искам да стигна, 
защото имам още много да  уча.

Нещото от живота в Тимак, което ме промени  в 
положителна посока, е гласуваното доверие и 
предоставената възможност да се докажа.

Ако трябва да кажа нещо повече за себе си - какво 
ме мотивира и вдъхновява, бих казал, че аз съм 
човек с много и разнопосочни интереси и 
постоянно добавям нови. Обичам екстремните 
спортове, да готвя, скачането с парашут, пълно-
ценната почивка, бойните изкуства, класическа 
музика, опера и по-твърда музика, която някои 
биха определили като „нестойностна музика“. 
Изпитвам непреодолимо и безкрайно влечение 
към високите скорости и моторите и съм твърдо 
решен да се сдобия с един. А това, което ме 
мотивира, обикновено е пряко свързано с нещата, 
които върша - удоволствието от добре свършена-
та работа и желанието следващия път да е още по-
добре свършена.

Моите пожелания към партньорите ни, земедел-
ците и останалите от екипа на Тимак Агро за 2018 
година са: винаги пожелавам здраве, защото както 
е казал Шопенхауер - „Здравето не е всичко, но без 
здраве всичко е нищо“. Нека годината да е още по-
успешна от предишната, да надскочат себе си, да 
постигнат целите си и да ги надминат!

Пламен Бояджиев е 
АТК в Тимак Агро от 7 
години, по професия е 
агроном и има маги-
с т ъ р с к а  с т е п е н  о т 
Аграрен Университет, 
гр. Пловдив. Той е един 
от ветераните в екипа 
и може да се похвали 
със сериозни постиже-
ния като търговец и 
агроном-консултант. 
Е то  к а к в о  с п о д е л я 
Пламен за работата си 
в Тимак: 

 Работя в Тимак Агро от 7 години и се чувствам
отлично като част от екипа.

Това, което ме мотивира, е вярата ми в иноваци- 
ите, добрите практики и отличните резултати, 
получени с продуктите на Тимак Агро. Според 
мен, това, което отличава Тимак, е различното ноу-
хау по отношение на балансираното хранене на 
растенията и иновативните формулации в 
продуктите, съобразени с етапа на развитие и 
начина на приложение.

Уменията, които придобих в Тимак и които ми 
помагат в ежедневната работа, са основно в 
търговската област и в отношенията с клиентите. 
През тези години си създадох контакти с много 
хора, с които поддържаме добри отношения. Това, 
което ме мотивира в работата и в живота, е 
крайният резултат. Човек трябва да е целеустре-
мен и да постига целите и мечтите си.

На нашите партньори, на земеделците и на 
останалите от екипа, пожелавам една успешна 
стопанска година, високи добиви и не на 
пос ледно място, реални изкупни цени на 
земеделската продукция!

Ивайло Миланов е 
част от екипа на Ти-
мак Агро от началото 
на 2018. След успе-
ш н а т а  з а щ и т а  н а 
дипломната си рабо-
та е завършил бака-
лавърска степен през 
2017 г. в АУ Пловдив, 
профил "Растителна 
защита".

Въпреки, че ни е ко-
лега отскоро, Ивайло 
споделя впечатле-
нията си, натрупани и 
по време на летния 
стаж в Тимак Агро, през 2017г.: 

Първото нещо, което ме впечатли в Тимак, е 
загрижеността към стажантите и демонстрира-
ният професионализъм по време на обученията, 
но най-вече респектиращото отношение към нас, 
по-младите. От летния стаж научих, че като част от 
Група Рулие, Тимак Агро България е уникална с 
това, че непрекъснато прилага иновации - 
патентовани решения и формулации. Всички 
продукти, произведени в рамките на Група Рулие, 
се разработват и изпитват в научно-изсле-
дователските центрове на Групата, с приоритет 
върху опазването на почвеното плодородие, 
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ЕКИПЪТ НА ТИМАК АГРО

Иванка е част от екипа 
на Тимак вече 10 години 
като Агроном-Търгов-
ски Консултант за райо-
на Стара Загора. Завър-
ш и л а  е  В С И  „ В а с и л 
Коларов“, гр. Пловдив и 
има дълъг стаж като 
а г р о н о м .  Е т о  к а к в о 
споделя за себе си и 
работата си в Тимак 
Агро:

Въпреки, че имам доста 
голям професионален 
опит като агроном в 
производството и търговията, продължавам да се 
усъвършенствам и да надграждам. Идването ми в 
Тимак Aгро беше едно предизвикателство за мен. 
Започнах работа през 2008г. и вече 10 години съм 
горда, че мога да бъда част от екипа на тази 
международна компания. Тимак е не само 
търговска фирма за торове - тя е революционна 
компания, предлагаща иновации в храненето на 
растенията. Продуктите, предлагани от нас, не са 
просто химични формули - в тях е внедрен целия 
научно-изследователски потенциал на група 
Рулие. В най-новите изследователски центрове на 
Групата, световно известни учени създават 
балансирани формули, съобразени с нуждите на 
растенията и патенти, даващи специфични 
решения за различните култури.

За мен е чест да работя в Тимак Агро България. 
Научих много по отношение на храненето на 
растенията, за техните нужди, както и за подходя-
щите продукти и патенти, даващи решение при 
различни почвено-климатични условия. Фирмата 
ми даде едно надграждане в професионален план. 
Предизвикателство е да се докажат ползите от 
продуктите от висок ценови клас чрез повишава-
не на количество и качество. Предизвикателство е 
да препоръчаш подходящия тор на земеделския 
производител спрямо почвата и нуждите на 
културата, да решиш неговия проблем и, когато 
той получи това, което търси и е доволен - това те 
зарежда, дава ти самочувствие и удовлетворе-
ност. Да се изгради доверието на клиентите е 
много важно в нашата професия и това ме 
мотивира да отивам с усмивка на работа. Чувствам 
се удовлетворена, че компанията поставя на 
първо място агрономическия подход, професио-
нализма, последователността, лоялността и 
доверието към нашите партньори и земеделските 
производители, а не просто продажбата.

Към днешна дата, във фирмата работят млади и 

амбициозни колеги, които непрекъснато трупат 
професионален опит. Поддържаме добро ниво по 
отношение на последните технологии и инова-
ции, благодарение на обученията, които фирмата 
непрекъснато предлага, семинари с между-
народни участия и обмен на опит.

На всички колеги пожелавам да бъдат здрави, 
борбени, да бъдат себе си, да вярват в себе си, да 
следват мечтите си, да отиват с усмивка на работа 
и горди, че са част от екипа на една международна 
фирма с голям опит и иновации.

На земеделските производители желая една пло-
дородна и богата стопанска година, добри 
изкупни цени и нека не забравяме, че ние сме 
ваши партньори и ви подкрепяме.

Успехите са взаимни, имайте доверие към нас и 
нашите продукти!

Пожелавам на всички здраве и успешна 2018 годи-
на! 

Данаил Колев е част от 
логистичния отдел на 
Тимак Агро България от 
близо година. Завършил 
е Социални дейности в 
Медицински факултет на 
Тракийския университет, 
Стара Загора.

На 13 Февруари, 2018 
направих 1 година, от-
както работя в Тимак 
Агро България. Време, 
което мина неусетно, 
най-вече заради стра-
хотната атмосфера, при-
ятелския екип и интересната работа.

Работата в Тимак ми доставя удоволствие. Харесва 
ми динамиката - стресът не ми пречи, а еднообра-
зието ми вреди. Харесвам си и колегите. Това, че 
докато работим и всичко ври и кипи, никой няма 
да пропусне възможност да каже нещо, заради 
което да избухнем в смях. Това за мен е повече от 
достатъчно, за да ме мотивира. Въпреки, че нямам 
кой знае колко богат опит, това, което прави Тимак 
различна компания за мен, е точно тази съвкуп-
ност от емоции и преживявания.

Категорично мога да кажа, че за тази 1 година в 
Тимак научих много и подобрих много от уменията 
и компетенциите си. При работа с хора, комуни-

Данаил Колев: 

Л
И

Ц
АТ

А
 Н

А
 Т

И
М

А
К

кационните умения със сигурност са изключи-
телно важни и смятам, че съм постигнал напредък. 
Със сигурност съм станал по-спокоен и гледам да 
не приемам нещата твърде сериозно. Издигнал 
съм „мултитаскинга“, или умението да балансираш 
няколко задачи едновременно, на нови висоти. С 
“Excel” вече сме като сиамски близнаци. Но, съм 
много далеч от там, където искам да стигна, 
защото имам още много да  уча.

Нещото от живота в Тимак, което ме промени  в 
положителна посока, е гласуваното доверие и 
предоставената възможност да се докажа.

Ако трябва да кажа нещо повече за себе си - какво 
ме мотивира и вдъхновява, бих казал, че аз съм 
човек с много и разнопосочни интереси и 
постоянно добавям нови. Обичам екстремните 
спортове, да готвя, скачането с парашут, пълно-
ценната почивка, бойните изкуства, класическа 
музика, опера и по-твърда музика, която някои 
биха определили като „нестойностна музика“. 
Изпитвам непреодолимо и безкрайно влечение 
към високите скорости и моторите и съм твърдо 
решен да се сдобия с един. А това, което ме 
мотивира, обикновено е пряко свързано с нещата, 
които върша - удоволствието от добре свършена-
та работа и желанието следващия път да е още по-
добре свършена.

Моите пожелания към партньорите ни, земедел-
ците и останалите от екипа на Тимак Агро за 2018 
година са: винаги пожелавам здраве, защото както 
е казал Шопенхауер - „Здравето не е всичко, но без 
здраве всичко е нищо“. Нека годината да е още по-
успешна от предишната, да надскочат себе си, да 
постигнат целите си и да ги надминат!

Пламен Бояджиев е 
АТК в Тимак Агро от 7 
години, по професия е 
агроном и има маги-
с т ъ р с к а  с т е п е н  о т 
Аграрен Университет, 
гр. Пловдив. Той е един 
от ветераните в екипа 
и може да се похвали 
със сериозни постиже-
ния като търговец и 
агроном-консултант. 
Е то  к а к в о  с п о д е л я 
Пламен за работата си 
в Тимак: 

 Работя в Тимак Агро от 7 години и се чувствам
отлично като част от екипа.

Това, което ме мотивира, е вярата ми в иноваци- 
ите, добрите практики и отличните резултати, 
получени с продуктите на Тимак Агро. Според 
мен, това, което отличава Тимак, е различното ноу-
хау по отношение на балансираното хранене на 
растенията и иновативните формулации в 
продуктите, съобразени с етапа на развитие и 
начина на приложение.

Уменията, които придобих в Тимак и които ми 
помагат в ежедневната работа, са основно в 
търговската област и в отношенията с клиентите. 
През тези години си създадох контакти с много 
хора, с които поддържаме добри отношения. Това, 
което ме мотивира в работата и в живота, е 
крайният резултат. Човек трябва да е целеустре-
мен и да постига целите и мечтите си.

На нашите партньори, на земеделците и на 
останалите от екипа, пожелавам една успешна 
стопанска година, високи добиви и не на 
пос ледно място, реални изкупни цени на 
земеделската продукция!

Ивайло Миланов е 
част от екипа на Ти-
мак Агро от началото 
на 2018. След успе-
ш н а т а  з а щ и т а  н а 
дипломната си рабо-
та е завършил бака-
лавърска степен през 
2017 г. в АУ Пловдив, 
профил "Растителна 
защита".

Въпреки, че ни е ко-
лега отскоро, Ивайло 
споделя впечатле-
нията си, натрупани и 
по време на летния 
стаж в Тимак Агро, през 2017г.: 

Първото нещо, което ме впечатли в Тимак, е 
загрижеността към стажантите и демонстрира-
ният професионализъм по време на обученията, 
но най-вече респектиращото отношение към нас, 
по-младите. От летния стаж научих, че като част от 
Група Рулие, Тимак Агро България е уникална с 
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ЕКИПЪТ НА ТИМАК АГРО

Пламен Бояджиев:
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екосистемата и повишаване ефикасността в под-
хранването на растенията.

За проекта „Летен стаж във фирма Тимак“ имаше 
огромно желание от страна на студентите. От 25-те 
човека подали документи за програмата, селек-
цията бе сведена до 6 участници, от които един от 
щастливците бях аз. Още тогава бях впечатлен и 
вече знаех, че искам да работя в Група Рулие. Този 
дух, силата, и респектът, които компанията остави 
в мен, са основната причина да продължа в Тимак 
Агро и след стажантската програма. Смятам, че 
именно това е мястото да задоволя любопитство-
то си към науката и разрешаването на проблеми-
те, касаещи растенията. В допълнение, смятам, че 
в Тимак Агро всеки специалист има възможност за 
личностно и професионално развитие, както и да 
черпи опит на международно ниво. Експертизата 
на Група Рулие издига земеделието на трансконти-
нентално равнище, като успешно идентифицира 
нуждите на земеделските производители и 
предлага решения за повишаване качествените и 
количествени характеристики на селскостопан-
ската продукция.

Да бъдеш организиран, коректен и принципен е 
едно от най-важните условия, за да си част от мул-
тинационална компания като Тимак Агро. За да се 
спечели доверието на земеделските производи-
тели и затвърди репутацията на Тимак като 
„Специалисти в подхранването на растенията“, е 
необходимо да се предложи най-доброто реше-
ние за конкретната ситуация и район. За целта, 
всеки, уважаващ себе си, професионалист, трябва 
непрекъснато да инвестира в агрономическите си 
познания, навременно да обхожда терените и да 
дава препоръки за всички агротехнически меро-
приятия - обработки на почвата и растително-
защитни техники и др. Всичко това предполага 
много труд, постоянство и желание за успех.

С встъпването ми в работна обстановка, осъзнах, 
че имам много да уча - едно е да знаеш нещо на 
теория, но е далеч по-различно да го приложиш в 
реална работеща среда. Радвам се, че съм на 
място, откъдето мога да черпя професионален 
опит, който да ми помага едновременно в 
личностен план и за подобряване на екипната 
работа в Тимак Агро. 

За себе си мога да кажа, че на първо място ме 
мотивира моето семейство, което винаги ме е 
подкрепяло и стои зад всяко едно мое постиже-
ние. Благодарен съм затова, че ми позволиха да 
поема пътя, който избрах. Когато човек започне да 
реализира мечтите си още от студентската ска-

цио-мейка и има шанса да стане част от мултина
нална компания, това е постижение, с което аз и 
моите близки се гордеем. Това пожелавам най-
искрено на всяка амбициозна и целеустремена 

личност - да не спира да мечтае, защото преслед-
вайки мечтите си, те се реализират, а с реализира-
ните по-малки мечти се пораждат нови, по-
големи! 

Пожелавам на колегите от екипа на Тимак Агро 
България на първо място да бъдат здрави и 
щастливи, непрестанно да мечтаят, да бъдат 
уверени в себе си и да бъдат сплотени, защото 
практиката е доказала, че екипността и упорито-
стта е ключа към успеха.

На доверилите ни се партньори и клиенти, и на 
всички останали, желая най-вече здраве и щастие 
и по-добра стопанска година от предходната. Ние 
сме вашите партньори - доверете ни се за да 
можем да си бъдем взаимно полезни и да извър-
вим пътя към успеха заедно!

Акценти Лято-Есен 2017

През лятото на 2017 г. Тимак Агро проведе редица 
събития и платформи, за да демонстрира ефекта 
от иновативните технологии за подхранване на 
културите в различни райони на страната. 

Акцентът на лятната кампания на открито беше 
върху иновацията Top-Phos®. Под надслов 
„Фосфорната революция в действие“, Тимак Агро 
представи две демо платформи, първата от които 
бе реализирана съвместно с Института по 
земеделие в Карнобат, за основно подхранване на 
пшеница и ечемик. 

Втората платформа, за доказване ефекта от 
иновационната формулация Top-Phos®,  се 
проведе на терена на клиент на Тимак Агро - на 
полето на фирма БИО ООД, в с. Паскалево, обл. 
Добрич.

Отличните резултати от тези демо полета ви 
представихме по-подробно в бр.20  на списание 
Агро Експерт, от август 2017.

В периода между 6 юни и 30 юли Тимак Агро 
проведе и участва в над 20 открити дни в цялата 
страна, обединени под мотото „Да се срещнем на 
полето“. 
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По традиция, наложила се през последните години, 
срещите със земеделци на полето се проведоха в 
партньорство с представители на водещи компа-
нии в сектора.

Серия тематични семинари на Тимак Агро 
„Технологични решения за трайни насаж-
дения, лозя и биоземеделие”, октомври 
2017.

През октомври 2017г., Тимак Агро организира 
серия от шест специализирани семинара, 
посветени на трайните насаждения, лозя и 
биоземеделие. Събитията се състояха в градовете 
Русе, Сандански, Кюстендил, Търговище, Поморие 
и Раковски, в периода 23 - 27. 10. 2017г.

Кога, как и с какво да храним растенията, каква е 
ролята на патентите, можем ли да променим 
киселинността на почвата, да предпазим културите 
от стрес и да повишим захарното съдържание на 
плодовете - отговор на тези и редица други 
въпроси дадоха експертите на Тимак Агро по време 
на специализираните семинари в цялата страна. 

Дискутирани бяха и теми като: ефективни решения 
за справяне с климатичните промени, оптимизира-
не подхранването на растенията за получаване на 
максимално високи и качествени добиви, препоръ-
ки за есенно торене и съхраняване на почвеното 
плодородие.

Близо 500 фермера, ангажирани в отраслите 
овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство и 
биологично земеделие, се запознаха с иновативни-
те решения при храненето на културите, опазване-
то им от вредители и механизираните дейности в 
производствения процес. 

Всичко това, благодарение на общите усилия на 
експертите на Тимак Агро и партниращите фирми - 
Байер България, Интерагри България, Фрут 
Логистик и др. В проявите взеха участие и 
браншови организации като: Съюз на Дунавските 
овощари, Българска Асоциация на Малино-
производителите и др.

Първият от поредицата семинари се състоя на 
23.10.2017г., в „Канев Център“, Русе, със съдействи-
ето на Съюза на дунавските овощари.

Семинарът в Гранд х-л Поморие се проведе при 
засилен интерес и събра производителите от 
Бургаския регион.

Тимак Фермер Клуб 2017: шопинг пътуване 
до Австрия:

На база резултати от пролетна кампания 2017, през 
есента на същата година, 22 клиента на Тимак Агро 
имаха възможност да пътуват до Виена. От 
път уването се  възползваха земеделските 
производители, достигнали необходимия брой 
точки, съгласно регламента на Тимак Фермер Клуб. 

Пътуването включваше самолетни билети, престой 
и 2 дни разходка във Виена. Допълнителен бонус 
беше и организирано пазаруване в огромния 
шопинг център в Парндорф.
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ската продукция.
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тинационална компания като Тимак Агро. За да се 
спечели доверието на земеделските производи-
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работа в Тимак Агро. 
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мотивира моето семейство, което винаги ме е 
подкрепяло и стои зад всяко едно мое постиже-
ние. Благодарен съм затова, че ми позволиха да 
поема пътя, който избрах. Когато човек започне да 
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пшеница и ечемик. 
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Добрич.

Отличните резултати от тези демо полета ви 
представихме по-подробно в бр.20  на списание 
Агро Експерт, от август 2017.
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С Е Р И Я  С П Е Ц И А Л И З И РА Н И  С Е М И Н А Р И , 
ЯНУАРИ-МАРТ 2018г.

В продължение на успешната серия семинари, 
организирани от Тимак Агро през октомври 2017 и 
през тази пролет подготвихме интересни теми за 
дискусия. На семинарите в края на януари - 
началото на февруари тази година, лекторите на 
Тимак Агро представиха пред земеделските 
производители новите решения за подхранване 
на растенията за 2018 година.

Тематични семинари „Етерично-маслени 
култури - решения и предизвикателства“: 

Семинарите на тази тематика се състояха в 
периода 13-16 февруари 2018 г., за районите на 
Южна и Северна България - в градовете Добрич и 
Пловдив.

Семинарите на тема „Технологични 
решения за овощари и лозари“ 

са планирани за периода 05.02 - 01.04.2018г. 

Тези 4 семинара ще се проведат във всички 
земеделски райони на страната, в градовете 
Хасково, Пловдив, Сливен и Бургас. 

Петте планирани семинара на тема „Техноло-
гични решения за зеленчуци“ са предви-
дени за периода 29.01 - 15.03.2018г, 

и ще обхванат всички земеделски райони - в 
градовете Сандански, Хасково, Пловдив, Русе, 
Стара Загора.

За повече информация, точна локация и дати на 
семинарите, можете да следите рубриката 
„Събития“ на Фейсбук страницата на Тимак Агро: 
https://www.facebook.com/events/ 

Тимак Агро на Международната селскосто-
панска изложба АГРА 2018: 

Очакваме ви на щанд № 13N5, в Палата 13 на 
Пловдивския панаир, в периода от 21 до 25 
февруари 2018г!

Тимак Агро ще бъде представена със съвсем нова 
визия и на нова локация - щанд 13N5.

Ще бъдат представени и най-новите решение за 
конвенционално и биоземеделие в гамата на 
Тимак Агро България.

За повече информация, следете нашата страница 
във Фейсбук: https://www.facebook.com 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ТИМАК ФЕРМЕР КЛУБ:  ПРЕДСТОЯЩИ 
СЪБИТИЯ И АКТИВНОСТИ 2018

Пътуване до Словения

Условие за участие: Минимум 3000 реализирани 
точки, които се равняват на 1 квота за пътуване, по 
утвърдената точкова система за клиенти.

Точките се начисляват на база резултати за 
първото полугодие на 2018г., за доставени и 
фактурирани количества до 30 юни 2018 г.

Пътуване до Швеция, Април-Май 2019: 

Условие за участие: 
Минимум 7000 реали-
зирани точки, които се 
равняват на 1 квота за 
пътуване, по утвърде-
ната точкова система.

Точките се начисляват 
на на база годишни 
резултати за 2018 годи-
на, за доставени и фак-
турирани количества 
до 10 декември 2018 г.

Точките се изчисляват по таблицата на страница 14 1312
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НОВО: ТОМБОЛА С ГОЛЯМА НАГРАДА РЕНО КАДЖАР!
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СПЕЧЕЛЕТЕ С НАС!
ТИМАК АГРО ОРГАНИЗИРА ТОМБОЛА ЗА 
СВОИТЕ КЛИЕНТИ С ГОЛЯМА НАГРАДА 
РЕНО КАДЖАР!

Тегленето на томболата ще се извърши в началото 
на юни, на семинар на Тимак Агро България!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Условия за участие в томболата:

ü Право на участие има всеки клиент, генерирал 
минимум 1000 точки в периода 01.01.2018 - 
18.05.2018г.

ü Точките се изчисляват на база доставени 
количества за посочения период!

ü Всеки 1000 точки дават право на 1 талон за 
участие в томболата.

ü Срокът за получване на попълнените талони в 
офиса на Тимак Агро е 21.05.2018г.

ü Талони за участие с уникален идентифика-
ционен код ще бъдат предоставени от нашите 
колеги след 01.03.2018г.*

Таблица за изчисляване на точки:

ВАЖНО: Право на участие в томболата имат само 
талони на присъстващи на семинара клиенти!

продукт 
Специфичен гранулат

точки на тон/литър
20

150
130
1
15

Микрогранулати
Водоразтворими (KCЦ)
Течни биостимулатори
Почвени подобрители

ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ - СПЕЦИАЛИСТИ 
В ПОДХРАНВАНЕТО ПРИ БИОЗЕМЕДЕЛИЕ!

Фиг.2

Фиг.1

Използването на промишлени конвенционални торове при 
биологичното земеделие е забранено и културите могат да разчи-
тат основно на органичното вещество в почвата, растителни 
остатъци и специално разработени биопродукти (гранулирани и 
биостимулатори) и/или оборски тор за торене на почвата. 

Биорешенията, предлагани от Тимак Агро България ЕАД (филиал на 
Група Рулие) на българския пазар, отговарят на всички изисквания 
по Регламенти на ЕС № 834/2007 и 889/2008 по биоземеделие. 
Използваните суровини за направата на гранулираните продукти 
на Група Рулие са изцяло природни и се характеризират с изключи-
телна чистота, изцяло съобразена с нуждите на биопроизводството 
в цял свят. Специалната селекция на активни съставки в биостиму-
латорите от био продуктовата гама на Тимак Агро България са 
подбрани така, че да активират метаболизма на растенията и да 
интензифицират фотосинтезата, така че заложеният в тях потенци-
ал да бъде максимално оползотворен в условията на средата, в 
която се развиват. 

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НАЙ-
ДИНАМИЧНАТА ФОРМА НА ЗЕМЕДЕ-
ЛИЕ. 

Основната функция на биоземеделието е 
да поддържа почвата и околната среда в 
такова състояние, че бъдещите поко-
ления също успешно да могат да задово-
ляват своите потребности. 

За поддържането на почвеното плодоро-
дие се разчита на рационално използване 
на биопродукти, компост, биотор, както и 
прилагане на многогодишни сеитбо-
обращения с включени растителни смес-
ки и отглеждане на култури за зелено 
торене. 

ВЪРХУ ЗДРАВА ПОЧВА СЕ РАЗВИВАТ 
ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ. 

Почвата не е просто смес от минерални 
частици - тя е динамична система, която 
съдържа огромно разнообразие на живи 
организми. Всички те изпълняват най-
разнообразни функции, като чрез жизне-
ната си дейност снабдяват растенията с 
необходимите им хранителни вещества. 
Живата почва осигурява нормално 
разлагане на органичното вещество и 
освобождаване на хранителни елементи 
за добро развитие на растенията. 

Почвата действа като резервоар на 
хранителни елементи и играе жизнена 
роля за кръговрата на хранителните 
вещества (Фиг.1). 

Освен в органична форма, значителни 
количества хранителни елементи се 
намират в минералните частици и хи-
мични съединения, изграждащи почвата. 
Огромна част от тях са във форми, не-
усвоими за растенията, затова трябва да 
се "освободят", преди растенията да могат 
да ги усвоят. Това се постига чрез процеса 
изветряне, посредством жизнената дей-
ност на живите организми и други фи-
зични и химични процеси в почвата. 

ЗА СВОЯ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ РАСТЕ-
НИЯТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ: 

ü Енергия, която получават от слънче-
вата светлина и въглерод и кислород 
от въздуха. 

ü Вода и хранителни елементи, постъп-
ващи в растенията от почвата (Фиг. 2). 

*За повече информация относно условията за участие, моля, свържете се с нашите представители! 1514
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ЗЕМЯТА НИ Е СКЪПА!

ВЕЧЕ 13 ГОДИНИ ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И РЕЗУЛТАТИ С ВАС, 
БЪЛГАСРСКИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЕКСПЕРТИТЕ НА ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ СА ВИНАГИ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ. 
НАШАТА МИСИЯ Е НЕ САМО ПОВИШАВАНЕТО НА ДОБИВА И РЕНТАБИЛНОСТТА, 
НО И ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА, ЗА ДА ЗАДЪРЖИМ ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ В 
БЪДЕЩЕ!

ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
тел.  02/870 80 93, 0882 502 520, www.timacagrobg.com


