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интервю с надежда Димитрова, изпълните-
лен Директор на Тимак Агро България по Да-
рик Радио: 

2019 е ключова година в историята на Група 
Рулие, защото през тази година тя чества своите 
60 години. Група Рулие е единствената по рода 
си на 100% все още семейна фирма, която толко-
ва дълги години е на международния пазар. Съ-
ществуваме в повече от 110 държави в различ-
ните подразделения на бизнеса на Рулие и все 
още сме много успешни, все още сме обърнати с 
изключителна надежда към бъдещето, че ще бъ-
дем все по-добри в това, което правим. 

Това, което прави Група Рулие и Тимак Агро уни-
кални, е именно фактът, че компанията е запази-
ла ценностите си непроменени през всички тези 
60-те години история. А това, което допълва на-
шата уникалност е стремежът ни винаги да сме 
иновативни и винаги да можем да предложим 
нещо различно. Ние не просто продаваме, а се 
стремим цялостно да консултираме земеделци-
те и за да допринесем с нашия международен 
опит за добрите им резултати на полето.

Другото ни преимущество е затвореният цикъл: 
имаме продуктите, заводите, в които да ги про-
изведем и източниците на суровини, а това е 
безспорна гаранция за качество. Наясно сме със 
всички звена по веригата - търговски и произ-
водствени и това, което остава да направим, за 
да си свършим работата и нашите клиенти да са 
доволни е да има резултат на полето. Аз съм аб-
солютно убедена в успеха от общите ни усилия.

През 2020г, Тимак Агро България става на 15 
години, което съвсем не е скромна възраст в 
нашия бранш - напротив, през тези години фир-
мата не е спряла да върви напред и нагоре. Ус-
пехът ни не може да се измери в пари, сделки 
или в тонове, а в това, че екипът непрекъснато 
расте и хората, които вярват в идеята на Тимак 
и в нашите продуктите са все повече. Имаме и 
все повече доволни клиенти, които вярвам ще 
продължат да бъдат доволни, така че ние ще за-
щитим името си на пазара.

И не на последно място - имам честта да ръко-
водя екип, изграден от изключителни профе-
сионалисти и изключителни личности. Няма 
случайни хора в Тимак Агро България и всички 
споделяме идеята Тимак. Философията ни ви-
наги е била една: всички, които работят тук да 

идват с удоволствие на работа, с уважение един 
към друг и с открита и честна комуникация. Та-
кава е и комуникацията към нашите клиенти: ня-
маме неспазени обещания, защото вярваме, че 
в бранша и бизнеса като цяло, изграденото до-
верие и коректността са най-ценният капитал. 
Приоритетът в нашата работа е клиентите да са 
доволни и да им донесем позитиви в количест-
вено и качествено отношение.

Ще продължаваме да предоставяме нов поглед 
и нов подход за разрешаване на агрономиче-
ските проблематики в земеделието. Смятам, че 
сме успешни и подготвени за всякакви ситуа-
ции. Целим дългосрочни отношения, базирани 
на резултати и това ни прави различни. Стараем 
се да бъдем партньори с нашите клиенти и нико-
га не сме се страхували да поемем отговорност 
за решенията, които вземаме заедно. 

Благодаря Ви за доверието! Ние от Тимак Агро 
сме винаги до Вас!

Публикувано със съкращения. Пълната версия 
на интервюто можете да видите на сайта и 
Фейсбук страницата на Тимак Агро България: 
www.timacagrobg.com 

ОБРъщЕниЕ

За мен е изключителна чест и 
привилегия да работя под този 
бранд, защото дълбоко вярвам 
във всичко, което правим заед-
но!

Надежда Димитрова,
Изпълнителен директор на 
“Тимак Агро България” ЕАД
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Пролетни семинари, февруари-март 2019г.:

Акцентът на семинарите беше върху пролетни 
култури, трайни насаждения, лозя и етерич-
но-маслени култури. Семинарите се проведоха 
със засилен интерес и събраха близо 1000 души 
от цялата страна. Ето някои от тях:

на 28 и 29 януари, Тимак Агро взе участие в 
ежегодния семинар на фирма Пестицид, който 
се проведе в хотел „Интернационал“, Златни Пя-
съци. 

   
На събитието присъстваха над 300 земеделски 
производители от цялата страна. В рамките на 
семинарната програма, Продуктовият Мени-
джър Милен Дребов представи успешните тех-
нологии на Тимак Агро за пролетно подхранва-
не.

Присъстващите земеделци получиха отговор на 
въпроса как максимално да подхранят и защи-
тят пролетните култури в условията на промен-
лив климат и да посрещнат предизвикателства-

та на произтичащите от тях стресови фактори. 

В допълнение, бяха дадени редица примери за 
ефективни решения, с помощта на които земе-
делците могат да преодолеят тежкото моментно 
състояние и при есенниците.

Специализиран семинар на Тимак Агро за 
пролетни култури, Бургас:

На 29 януари, в Гранд-хотел Приморец, Тимак 
Агро България събра близо 100 души, земедел-

ОБЗОР нА СъБиТияТА 

Иновации за печелившо и 
устойчиво земеделие“

Bulgaria

Под надслов „Иновации за пе-
челившо и устойчиво земеде-
лие“, лансирахме серия тема-
тични семинари в в градовете 
Враца, Видин, Бургас, Сливен, 
Добрич, Разград, Пазарджик, 
Тутракан, Първомай, Поморие, 
Плевен, Перник и др.

В периода януари-март Тимак 
Агро организира и участва в над 
20 събития - специализирани 
семинари, технически срещи и 
изложения. 

БРОЙ 24, юНИ 2019
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ски производители от района на Бургас, Айтос и 
Поморие. Събитието се проведе в партньорство 
с Кортева Агрисайънс България.

Лекторът на Тимак Агро, Йордан Златев - Опера-
тивен Маркетинг за южна България, представи 
продуктовото портфолио на компанията за про-

летна кампания. Бяха дискутирани решения за 
най-наболелите агрономически проблематики 
и добри практики за рентабилно подхранване 
на пролетните култури.

Серията тематични семинари на Тимак Агро 
продължи на 30 януари в Сливен. На събитието 
с акцент върху пролетни култури, присъстваха 
70 души земеделци от района на Сливен, Нова 
Загора и Ямбол. Бяха засегнати най-важните аг-
рономически проблематики за периода, както и 

посочени решения за преодоляването им, бла-
годарение на технологиите за подхранване на 
Тимак Агро.

Не на последно място, беше изтъкнато значе-
нието на почвеното плодородие и методи за 
oпазването му с продуктите на Тимак Агро, като 
предпоставка за добри бъдещи добиви и ка-
чествена продукция. 

На 5 февруари, в Разград, Тимак Агро Бълга-
рия проведе специализиран семинар за про-

ОБЗОР нА СъБиТияТА, ПРОЛЕТ 2019 г.
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летни култури. На събитието, което се проведе с 
любезното съдействие на Лимагрейн България, 
присъстваха близо 80 души, земеделци от райо-
на на Разград и Шумен. 

Под надслов „Иновации за печелившо и устой-
чиво земеделие“, Тимак Агро България предста-
ви своите предложения за пролетно подхранва-
не на културите.

В рамките на пролетната кампания семинари, 
Тимак Агро проведе и два семинара в южна 
България: На 06 февруари, в с. Брестовица, 
пред земеделците от този традиционно лоза-
ро-винарски район, Тимак Агро представи свои-

те решения за трайни насаждения и лозя. Освен 
върху успешните технологии и добри практики 
в сектора, Тимак Агро отново акцентира и  върху 

актуалните предложения за пролетна кампания 
за своите клиенти. 

Вторият семинар, който се състоя на 08.02 в гр. 
Пазарджик, Тимак Агро презентира успешни 
технологии за подхранване на пролетни култу-

ри. Събитието бе под егидата на регионалната 
Асоциация на Зърнопроизводителите Пазар-
джик. И двете събития се проведоха със съдей-
ствието на от Кортева Агрисайънс България. 

На 8 февруари, в гр. Тутракан се проведе спе-
циализиран семинар, организиран от Сдруже-
нието на Дунавските Овощари, на което като 
лектори бяха поканени водещи фирми в секто-
ра. 

Bulgaria

БРОЙ 24, юНИ 2019
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В рамките на семинара, Тимак Агро България 
представи пред присъстващите земеделци ус-
пешни решения за подхранване на трайни на-
саждения и лозя. Интерес за присъстващите 

бяха и реални примери за добри практики, как-
то и актуалните предложения за пролетна кам-
пания, които Тимак Агро предоставя на своите 
клиенти. 

На 11 февруари, в гр. Първомай, Тимак Агро 
проведе специализиран семинар на тема „Про-
летни предложения за подхранване на зърнени 
култури“. 

На събитието присъстваха близо 40 души, земе-
делци от района на Хасково, Чирпан и Първо-
май. Семинарът се проведе с любезното съдей-
ствие на Кортева Агрисайънс България. 

На 12 февруари в гр. Поморие, Тимак Агро 
България проведе тематичен семинар за трайни 
насаждения, лозя и биоземеделие: 

Пред присъстващите земеделски производи-
тели от района на Бургас, Айтос и Поморие, 
бяха представени успешни решения за трайни 
насаждения и лозя. Беше акцентирано и върху 
биоземеделие, етерично-маслени култури и тех-
нологии за подхранване лавандула. 

Събитието се проведе с любезното съдействие 
на Кортева Агрисайънс. Гост-лектор на семина-
ра беше и проф. д-р Борис Янков, който запозна 
присъстващите със спецификата на лавандуло-
вите култури.

ОБЗОР нА СъБиТияТА, ПРОЛЕТ 2019 г.
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За този период мисията на компанията ос-
тава неизменна - 60 години посветени на 
иновативното и отговорно земеделие и на 
повишаване на рентабилността на земедел-
ската продукция!

Тази международна експертиза в подхран-
ването на растенията е нашият основен ка-
питал, нашето ноу-хау, което ние развиваме 
и надграждаме, за да посрещнем предизви-
кателствата на агро-сектора в България и да 
отговорим на нуждите на земеделците.

На 13 и 14 февруари, Тимак Агро България 
проведе два тематични семинара за пролетни 
култури в Западна България. Първия семи-

нар, предназначен за земеделците от района 
на Плевен се състоя на 13 февруари в с. Горна 
Митрополия. Събитието се проведе с любезно-
то съдействие на Косад Семанс България. На 14 
февруари, съвместно с Кортева Кропсайънс, се 
проведе семинар за пролетни култури и в гр. 
Перник.

Акцент на семинарите бяха успешните техноло-
гии за подхранване на пролетни подхранване и 
споделени добри практики за повишаване рен-
табилността, качеството и количеството на кул-
турите.

Тимак Агро на международно изложение 
АГРА 2019: 

Тази година, Група Рулие и нейното аг-
ро-подразделение Тимак Агро Интернешъ-
нъл отбелязват своя 60 годишният юбилей. 

Bulgaria

БРОЙ 24, юНИ 2019
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ОБЗОР нА СъБиТияТА, ПРОЛЕТ 2019 г.

Всички формулации в нашето портфолио 
съдържат патенти, които са внимателно 
тествани и изпитани в реални и лабора-
торни условия. Ролята на нашият екип от 
агроном-консултанти е да ви предложи 
най-подходящите решения, съобразени с 
почвено-климатичните условия и характе-
ристики на вашите култури.

Всички земеделци, посетили нашия щанд, 
получиха професионална консултация и 
бяха насочени към представител за техния 
регион.

60 Години Група Рулие: международна 
среща в Сен-Мало, 1-3.04.2019г

По случай 60-годишнината на Група Рулие, в на-
чалото на април, в централата на компанията 
в Сен-Мало, Франция се състоя международна 
конвенция на всички бизнес звена в световен 
мащаб. Тази среща събра близо 250 мениджъри 
на различни филиали на Група Рулие и Тимак 
Агро, които имаха възможност да обменят опит 
и да се запознаят с новостите във всички сфери 
на бизнеса. 

Освен честването на юбилея на Групата, на това 
събитие беше и официалната премиера на но-
вата бизнес линия „Инновабио“, подразделение 
изцяло ориентирано към биоземеделието.

По време на семинарната част, бяха представе-
ни и новите гами продукти за подхранване на 
земеделски култури, които предстои да бъдат 
лансирани и на нашия пазар.

на снимката: Йонел Бурсук, Директор Тимак Агро Румъ-
ния; Кристоф Дюплан, Изпълнителен Директор „ЛИДА“ 
Гърция; Адриан Драган, Зонален Директор Тимак Агро 
Румъния, Молдова и Украйна и Надежда Димитрова, Из-
пълнителен Директор Тимак Агро България
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Пътуване с Тимак Фермер Клуб до Швеция, 
12-16 Май 2019г.

В рамките на програмата за лоялни клиенти Ти-
мак Фермер Клуб, клиентите на Тимак Агро, 
на база годишни резултати за 2018г., имаха въз-
можност да посетят Швеция! 

Това пътуване, беше предназначено за клиен-
тите, реазлизирали достатъчно точки за 2018 
година, по утвърдената точкова система на про-
грамата за клиенти Тимак Фермер Клуб. 

Пътуването включваше 4 дни в региона на Сток-
холм - един очарователен град, наричан Север-
ната Венеция. Обиколката на шведската столи-
ца включваше посещение на Кралския дворец 

Drottningholm Palace, разглеждане на Музея 
Vassa, Старият град Gamla Stan и Откритият му-
зей Skansen. Особена атракция за гостите на 
Тимак Агро беше посещението на леден бар, в 
скандинавски стил Ice bar.

Всички пътувания, които ние организираме, 
са подготвени с грижа и уважение към нашите 
клиенти. Ние не пестим средства, време и отно-
шение, за да покажем нашата признателност и 
удовлетвореност от съвместната ни работа!

на снимката: Евгени Донцов, Mениджър Тимак Агро Ук-
райна; Адриан Драган, Зонален Мениджър Тимак Агро 
Румъния, Молдова и Украйна; Йонел Бурсук, Директор 
Тимак Агро Румъния; Надежда Димитрова, Изпълните-
лен Директор Тимак Агро България и Кристоф Дюплан, 
Изпълнителен Директор „ЛИДА“ Гърция

БРОЙ 24, юНИ 2019
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ТОП РЕЗУЛТАТи ПРОЛЕТници ЗА СТОПАнСКАТА 2018Г. 

+80kг

+40kг

+34kг

Култура: слънчоглед

Район: Северозападна България 
Стопанска година: 2017-2018 г.  
Тип почва: типичен чернозем, с pH 8,5
Дата на сеитба: 14.04.2018г, (с торовнасяне).  
Дата на жътва: 10.08.3018г.
Тимак стратегия: Duofertil 16-5-8 (15 кг/дка)
Резултат: +34 кг/дка разлика в добива, или 10,3%  увеличение при Тимак технологията

Технология: На полето със слънчоглед в гр. Кнежа, на база почвен анализ, предсеитбено е прило-
жен азотен продукт, в доза 15 кг/дка, а след това заедно със сеитбата е вложен Duofertil® 16-5-8, в 
доза 15кг/дка. Допълнително, във фаза бутонизация е приложен течен листен тор със съдържание 
на бор, в доза 300 мл/дка.
При контролата, предсеитбено е вложен конкурентен азотен продукт, в доза 15 кг/дка и листен 
тор със съдържание на бор, в доза 300 мл/дка. 
В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 364 кг/дка, а при контролата - 
330 кг/дка. Разликата в добива е 34 кг/дка, а растенията са много по-добре развити с добре гарнира-
ни и налети пити, което е и предпоставка за по-качествена продукция.

Район: южна България
Стопанска година: 2018 г.  
Тип почва: Средно песъчливо-глинести, pH 6.1
Дата на сеитба: 10.04.2018г.
Дата на жътва: 20.09.2018г.
Тимак стратегия: Timac Start (20 кг/дка)
Резултат: +80 кг/дка разлика в добива, или 37,2% увеличение при Тимак технологията

Тимак технология: На поле със слънчоглед, в района на Стара Загора предсеитбено е приложена 
NPK формулацията Timac® Start, в доза 20 кг/дка. Допълнително, във фаза цъфтеж е приложен лис-
тен биостимулатор Fertilieader® Gold, в доза 300 мл/дка. 

При контролата, предсеитбено е вложен конкурентен NPK продукт (20 кг/дка), а във фаза цъфтеж, 
листен тор в доза 150 мл/дка. 

В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 295 кг/дка, а при контролата - 
215 кг/дка. Разликата в добива е 80 кг/дка, както и се наблюдават много по-добре развити растения, 
налети и добре гарнирани пити и установена по-висока масленост.

Район: Северозападна България 
Стопанска година: 2018 г.  
Тип почва: излужен чернозем, pH 6,2
Дата на сеитба: 07.04.2018г.
Дата на жътва: 15.09.2018г.
Тимак стратегия: Timac® 42 (15кг/дка); биостимулатори Fertilieader® Gold и Fertilieader® Trio (по 150 
мл/дка).
Резултат: +40 кг. (+10%)
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+70kг

+150kг

Тимак технология: На полето със слънчоглед в района на гр. Монтана, предсеитбено е приложена 
NPK формулацията Timac® 42, в доза 15 кг/дка, добавен е азотен продукт на по-късен етап, в доза 
10 кг/дка, а след това - във фаза бутонизация са приложени листните биостимулатори Fertilieader® 
Gold и Fertilieader® Trio, в доза 150 мл/дка. 
При контролата, схемата на подхранване включва, конвенционален NPK тор внесен предсеитбе-
но (30 кг/дка), азотен продукт внесен с окопаването (10 кг/дка) и течен листен тор във фаза бутони-
зация (800 мл/дка).
В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 400 кг/дка, а при контролата - 
440 кг/дка. Разликата в добива е 40 кг/дка, както и се наблюдават много по-добре развити растения.

Култура: царевица 

Район: Североизточна България, Силистра
Стопанска година: 2018 г.  
Тип почва: чернозем, pH: средна стойност 6,3
Дата на сеитба: 05.04 2018г. 
Дата на жътва: 10.09.2018г.
Тимак стратегия: Eurotim® Plus (17 кг/дка) 
Резултат: +70 кг/дка разлика в добива, или 7,8% увеличение при Тимак технологията

Тимак технология  е изградена на база на почвен анализ, в следствие на което предсеитбено 
площно е вложен азотен про дукт в доза 25 кг/дка, а със сеитбата е при ложена NPK формулацията 
Eurotim® Plus, в доза 17 кг/дка. 

На полето с контролата схемата на подхранване е следната: предсеитбено - площно е извършено 
азотно подхранване, в доза 25 кг/дка и със сеитбата e приложен NPK тор, в доза 17 кг/дка.
Разликата в добива в сравнение с контролата е 70 кг - от 900 кг/дка на 970 кг/дка, в полза на Тимак 
стратегията. Отчетеното качество на продукцията и външния вид на растенията са видимо по-добри 
при Тимак технологията. 

Район: Западна България
Стопанска година: 2018 г.  
Тип почва: излужен чернозем, pH 5,5
Дата на сеитба: 15.04.2018г. 
Дата на жътва: 10.10.2018г.
Тимак стратегия: Duofertil TOP 38 (14 кг/дка)
Резултат: +150 кг/дка разлика в добива, или 15,8% увеличение при Тимак технологията

Тимак технология: На поле с царевица, в района на Сливница, предсеитбено е приложен азотен 
продукт в доза 20 кг/дка, а със сеитбата - NP формулацията Duofertil TOP 38, в доза 14 кг/дка
При контролата, схемата на подхранване включва конвенционален азотен тор внесен със сеитба-
та, в доза 10 кг/дка.
В резултат от приложената Тимак технология, постигнатият добив е 1100 кг/дка, а при контролата 
- 950 кг/дка. Разликата в добива е 300 кг/дка, растенията са с много по-добре развита коренова 
система, по-дебело стъбло, по-плътна листна маса и по-добре развити и изхранени кочани. 

БРОЙ 24, юНИ 2019
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Оптимално подхранване на есенни култури 

Балансираното минерално торене (с азотни, фосфорни и калиеви торове) е една от неотложните за-
дачи за земеделските производители при подготовката за есенниците. Чрез правилното и прецизно 
торене се повишава издръжливостта на растенията към болести, ниски температури и плевели

най-важните фактори за получаването на добри добиви и качествена продукция са:

Зърнено-житни култури

Стопанска година: 2017-2018 г.  
Тип почва: смолник, pH 6,2
Дата на сеитба: 12/10/2017
Дата на жътва: 24/06/2018
Тимак стратегия: Eurocereal 10-24 (патент MPPA-DUO®), Fertilieader RAME (патент SEACTIV®)
Резултат: 130 кг/дка разлика в добива, или 16,7% увеличение при Тимак технологията

Цялостната технология на подхранване е комбинация между гранулирани продукти и биости-
мулатори. При контролата е използвано конвенционално NPK решение (15-15-15) като предсеитбе-
но торене с доза 25 кг/дка, а напролет - листен продукт в доза 150 мл/дка. 

При Тимак стратегията, на базата на почвен анализ предсеитбено е приложена NP формулация 
Eurocereal MPPA-DUO (10-24), в доза 25 кг/дка. Напролет, допълнително е внесен листен биостиму-
латор Fertilieader RAME, в доза 100 мл/дка.
При контролата и при Тимак технологията има и две допълнителни подхранвания с азот, напролет, 
в доза 25 кг/дка. 
Разликата в добива между двете технологии е 130 кг - от 650 кг при контролата до 780 кг при Тимак 
технологията. Отчетеното качество на продукцията и външния вид на растенията са по-добри при 
Тимак стратегията. 

Рапица

ФОКУС нА БРОя: ЕСЕнни КУЛТУРи

Добра коренова

активност

Поддържана фотосинтетична

активност

Трупане на резерви

Добър цъфтеж и

оплождане

Достатъчно растения

450– 650класа / m²

Qx x= x x x

Бр братя. /

растение

Бр класчета. /

клас

Бр зърна. /

класче

Тегло на

1000 зърна

Брой
/m²растения

2 - 4 40 -508 -111-2300-400

Патентовани

комплекси®

Средно тегло

на зрънцата

Достатъчно растения

Добра коренова активност

Подържана фотосинтетична активност

Натрупване на резерви

Добър цъфтеж и добро оплождане

Брой шушулки

на разклонение

Брой

разклонения на

растение

Брой растения

/m² след

зимата

Брой зрънца в

шушулка

Qx

Патентовани

комплекси®
x= x x x
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Доброто фосфорно торене наесен е основна предпоставка за повишаване на ефективността на аз-
отното подхранване напролет. Торенето с калиево-съдържащи торове повишава устойчивостта на 
растенията към гъбни болести. Усвояването на калия е по-добро, ако се внесе срещу предшествени-
ка: при окопни култури-царевица, слънчоглед, при бобови култури- фасул, леща, грах или рапица. 

Значение на фосфора за развитието на културите:

Внасянето на фосфорни торове преди сеитбата благоприятства по-доброто вкореняване на 
растенията и формирането на добре гарниран посев, а с калиевите - за натрупване на въгле-
хидрати и създаване на устойчивост към ниски температури през зимата.

Торовата норма от фосфорни и калиеви торове се внася с обработката на почвата след прибиране 
на предшественика или като запасяващо торене срещу предшественика. При торене на площите 
разхвърлянето на торовете по повърхността трябва са извършва качествено и да не се допуска 
торене тип „зебра”.

Решения на Тимак Агро България за балансирано торене на есенни култури:

 Î  Eurocereal® 10-24: доказалият се вече 14 години NP 
продукт, съдържащ патентите MPPA® - за защита и 
мобилизация на хранителните елементи и DUO® - за сти-
мулиране на покълването, поникването и развитието на 
кореновата система;

както и продуктите с изцяло защитен и незабавно достъпен фосфор от иновативната серия TOP-
PHOS®: 

 Î  Duofertil® TOP38: NPS формулация с допълнително 
включени патенти MPPA® и DUO® за широк диапазон 
почвена киселинност. Тази балансирана формула, съдър-
жаща макро- и микроелементи, осигурява бърз старт и 
оптимално вкореняване;

 Î  Duofertil® TOP34: NPK формулация със съдържание на 
сяра и допълнително включени патенти MPPA® и DUO®; 
Висока ефективност на усвояване на хранителни елемен-
ти. Гарантирано обезпечаване на нуждите през цялата 
вегетация.

Цъфтеж и наливане на зърното:

- Енергия за пренос на протеините в

зърното;

Синтез на протеини:

- Енергия за изграждане на протеините

от аминокиселини;

Фотосинтеза:

- АТФ НАДФ за трансформация на/

минералния азот към аминокиселини;

Усвояване на нитратите:

- Използвайки АТФ;

Производство на протеини /ха

ЕФИКАСНОСТ

Минерален N

БРОЙ 24, юНИ 2019
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+29kг

Оптимално подхранване на есенни култури 

 Î  Eurofertil® TOP45: NP решение, създадено специално 
за приложение върху площи с кисела реакция на почве-
ния разтвор (рН < 6). Благодарение на патента N-PRO®, 
засилване на усвояването и трансформация на азота от 
растенията.

 Î  Euronature: Фосфорно решение за основно подхранване 
при кисели почви. Задоволява с фосфор цялата вегетация, 
с бавно и трайно освобождаване. Oдобрен за биологич-
но земеделие! Съдържа патент N-PRO®.

 Î  Physiomax®: Естествен почвен подобрител с бързо 
действие. Подобрява структурата на почвата, създава 
неутрална микросреда около гранулата, за максимално 
усвояване на хранителните вещества. Повишава PH на 
почвата, с натрупване. Съдържа патент Mescal® и патент 
PHYSIO+®

 Î  Коренови биостимулатори Fertiactyl®: решения за успеш-
но презимуване. Благодарение на патента Fertiactyl® 
в продуктите от гамата Fertiactyl® Starter, Fertiactyl® 
Trium и Fertiactyl® GZ, се наблюдават следните ефекти от 
приложението им: 

 9  стимулиране коренообразуването, растежа и разви-
тието на младите растения;

 9  увеличаване устойчивостта на културите към засу-
шаване и измръзване;

 9  повишаване на кълняемата енергия и подобряване на 
кълняемостта;

 9  формиране на по-добре гарниран посев.

Отлични резултати при есенници: пшеница, ечемик

Район: община Бяла Слатина, Северозападна България 
Стопанска година: 2017-2018 г.   
Тип почва: карбонатен чернозем
Сорт: Пибрак
Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)
Резултат: +29кг/дка увеличение при Тимак технологията

ФОКУС нА БРОя: ЕСЕнни КУЛТУРи

GZ
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+98kг

Тимак технология: след задълбочен почвен анализ, 
на полето с пшеница е приложена NP формулацията 
Duofertil® TOP38, в доза 20 кг/дка

При контролата, като основно подхранване е при-
ложен конкурентен продукт в доза 35 кг/дка.

В резултат от приложената Тимак технология, постиг-
натият добив е 827 кг/дка, а при контролата - 798 
кг/дка. Разликата в добива е 29 кг/дка, а растенията 
са много по-добре развити и с по-развита коренова 
система, което е и предпоставка за по-качествена 
продукция и по-висок добив.

Район: Северна България 
Стопанска година: 2017-2018 г.   
Тип почва: карбонатен чернозем
Сорт: Мойсон
Тимак стратегия: Duofertil TOP38 (20 кг/дка)
Резултат: +98кг/дка увеличение при Тимак техноло-
гията
Тимак технология: след задълбочен почвен анализ, 
на полето с пшеница отново е приложена NP форму-
лацията Duofertil® TOP38, в доза 20 кг/дка

При контролата, като основно подхранване е при-
ложен конкурентен продукт в доза 35 кг/дка.

В резултат от приложената Тимак технология, постиг-
натият добив е 741 кг/дка, а при контролата - 643 
кг/дка. Разликата в добива е 98 кг/дка, а растенията 
са много по-добре развити и с по-развита коренова 
система, което е и предпоставка за по-качествена 
продукция и по-висок добив.

КОнТРОЛА

КОнТРОЛА
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Топ резултати при есенници: рапица

Район: Западна България, с. Червена Могила  
Стопанска година: 2017-2018 г.   
Тип почва: кафява-горска
Сорт: Еуралис
Тимак стратегия: Duofertil® TOP34 (20 кг/дка) 
Резултат: +12% увеличение при Тимак техноло-
гията

Тимак технология е изградена на база на поч-
вен анализ, в следствие на което със сеитба-
та е приложена NPK формулацията Duofertil® 
TOP34, в доза 20 кг/дка, а на полето с контро-
лата е приложен NP продукт (20/20), в доза 20 
кг/дка. Отчетеното увеличение в добива с 12%, 
както и качеството на продукцията и външния 
вид на растенията са видимо по-добри при Ти-
мак технологията.

Район: Западна България, с. Долна Диканя  
Стопанска година: 2018 г.   
Тип почва: канелена-горска
Сорт: Рапул
Тимак стратегия: Euruofertil® TOP45 (20 кг/дка)  
Резултат: +5% увеличение при Тимак техноло-
гията

Тимак технология е изградена на база на 
почвен анализ, в следствие на което със 
сеитбата е приложена NP формулацията 
Euruofertil®TOP45, в доза 20 кг/дка, а на полето 
с контролата е приложен NP продукт (11/22/16).
На снимките ясно се вижда разликата в състоя-
нието на растенията: в ляво е рапицата, трети-
рана с Euruofertil® TOP45, а в дясно контролата:

ФОКУС нА БРОя: ЕСЕнни КУЛТУРи

+12%

+5%

КОнТРОЛА

КОнТРОЛА
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ЛицАТА нА ТиМАК: Bulgaria

безкрайно щастлива със семейството, което ус-
пяхме да съградим със съпруга ми, и се гордея с 
двете ни прекрасни деца.“

Какво ще пожелаете на останалите от еки-
па и на партньорите на Тимак Агро? Пожела-
вам на всички да бъдат непокорни, нетърпели-
ви, търсещи, устремени…

Стефан Георгиев: От Плевен до Петрич, вече 
10 години

Представяме ви Стефан 
Георгиев, Мениджър ра-
йон Западна България. 
Стефан е завършил био-
химия в Пловдив през 
1996 г.

Ето какво споделя 
Стефан за ежедневна-
та си работа и как се 
чувства като част от екипа на Тимак Агро: 
„В Тимак съм вече почти 10 г, а сякаш започнах 
вчера - толкова бързо минава времето. Но това е 
така, защото всеки един ден е изключително ди-
намичен и предизвикателен. Чувствам се добре, 
защото знам, че допринасям за успеха на компа-
нията, както и за по- добрите резултати на наши-
те партньори, а колективът ни е на ниво. 

На въпроса какво го мотивира и какво го кара 
да вярва в Тимак, той добавя: „За всичките 
тези години съм се сблъскал с много предизви-
кателства, но с течение на времето съм си дал 
сметка, че ме задържат все повече неща - коле-
ги, партньори... Основното обаче е усещането, 
че съм изградил много, което не мога да загър-
бя, а то е само част от нещо още по-голямо, на 
което не съм стигнал до края... Всъщност имам 
предвид, най-вече изграждането на доверието с 
нашите клиенти и партньори. Също така, вярвам, 
че най-вълнуващите моменти за мен в Тимак все 
още предстоят. Познавам добре не малко вноси-
тели и търговци на торове в страната. Ние, от Ти-
мак се отличаваме, преди всичко заради целите 
и нагласата, с която се изправяме пред нашите 
крайни клиенти - земеделските производители. 
Целта ни е чрез науката и знанията, които носим, 
добрата диагностика и даване на подходящите 
продуктови, технологични и агрономически 
препоръки, да оптимизираме резултатите на 
полето. Затова сме редом до фермерите на те-
рен и след реализация и приложение на нашите 

жанета Дерменджиева: Стремим се към ви-
соки стандарти

Жанета Дерменджиева 
е Финансов и Админи-
стративен Директор на 
Тимак Агро България. По  
образование е магистър 
Финанси, с диплома за за-
вършен курс по Менидж-
мънт към Open University, 
UK. Зад гърба си има над 
16 години опит на пози-

ция Финансов Мениджър в компании специали-
зирани в търговия и производство.

На база богатият предишен опит в редица 
сфери и водещи компании, какви са стандар-
тите на работа, които бихте искали да на-
ложите в Тимак Агро? „За мен да си мениджър 
е преди всичко голяма отговорност и призва-
ние. Вярвам, че за да си успешен в работата си, 
всеки трябва непрестанно да се саморазвива и 
самоусъвършенства. Затова следя всички но-
вости в моята област и се стремя да ги предам на 
моите колеги, откривайки им нови хоризонти.“

Какви компетенции и умения, според вас 
трябва да притежава един успешен мени-
джър? „За да е успешен всеки мениджър, той 
трябва да бъде винаги ориентиран към резул-
тати,  да успее да изгради екип и да умее ефек-
тивно да го управлява. Затова е и толкова ва-
жно всеки мениджър да умее да приоритизира, 
непрекъснато да обучава екипа си,  да поставя 
цели и задачи на всеки от тях и да проследява 
тяхното изпълнение.“

Какво ви носи удовлетворение и как бихте 
определили „добре свършената работа“? 
Вярвам, че всеки може да бъде в позицията на 
ръководител, който постига не само личните, но 
и професионалните си цели. Няма ограничения 
в това колко ще се развиваме, освен граници-
те, които сами си поставяте заради липсата на 
знания или умения! Вълнувам се от успехите на 
екипа си, зареждат ме с положителна енергия 
постиженията им! Невероятно удовлетворение 
е да виждам колегите си как израстват като  ми-
слещи и отговорни млади хора и да допринасям 
за тези креативни трансформации. 

На въпроса какво ви мотивира и ви вдъхно-
вява, тя отговаря: „В личния си живот съм 

БРОЙ 24, юНИ 2019

17



ЛицАТА нА ТиМАК: 

решения. За нас финансовите резултати, които 
земеделците постигат са приоритет, печалбата 
от единица площ, която сме увеличили чрез на-
шите съвети е най-голямата ни награда. Знам, че 
всеки от екипа е отговорен за действията си в 
това отношение.“

Стефан отговаря за един доста разнообра-
зен и голям по площ район, ситуиран между 
Плевенска и Кюстендилска област. Ето не-
говата рецепта, как успява да контролира и 
да поддържа работата на поверения му екип 
на ниво: „Да, регионът е наистина обширен и 
разнообразен в климатично отношение, релеф 
и култури. Целта ми от самото начало е била да 
съм по-близо до потребителите на нашите про-
дукти. Към момента познавам и комуникирам 
ежедневно с голяма част от фермерите, дист-
рибуторите и колегите в бранша, а срещите ми 
на терен са ежедневие. Това ми помага да съм 
в течение, да чувам от първо лице нуждите на 
земеделците и нашите партньори, както и да 
съдействам адекватно и бързо на целия екип. 
Помагат ми и колегите, които са спечелили до-
верието ми и на които знам, че при нужда мога 
да се опра. Разбира се трудностите, с които съм 
се сблъсквал са много и най-различни. Стандар-
тите в работния процес и целите, които си по-
ставяме са наистина високи. Екстремните в кли-
матично отношение кампании също винаги са 
били голямо предизвикателство не само за фер-
мерите, а и за нас. В крайна сметка съм осъзнал, 
че трудностите ни каляват, правят ни по-силни 
и опитни за да вървим напред, затова не трябва 
да ни смущават, а да търсим начини да ги прео-
доляваме.“

В допълнение, той сподели, че има редица 
положителни моменти, които му помагат 
в ежедневната работа: „От една страна е 
ежедневното трупане и надграждане на знания 
и опит в тази необятна материя наречена „хра-
нене на земеделските култури“. Също така, уме-
нието да ръководя и мотивирам хора, които са 
преди всичко агрономи, а не търговци. Научил 
съм се да бъда много по-търпелив и последова-
телен, а извън „Емоцията Тимак“ - да не съм из-
лишно емоционален в ежедневната си работа, 
както и да отдавам признание дори за малките, 
но добре свършени неща.

 „Мотивира ме преди всичко постигнатия успех 
в различните му измерения - високи резултати 
на полето след наши препоръки, постигнати 

цели, признанието на доволен клиент или ко-
лега. Вдъхновява ме мащаба и огромните въз-
можности на Група Рулие, професионализма в 
работата като цяло, а извън работата - разбира 
се семейството ми, двете ми прекрасни деца. За-
режда ме морето, хубавата природа и музиката, 
движението.“

И накрая, пожеланието му към екипа и парт-
ньорите на Тимак Агро е: „На колегите - да са 
здрави и да вярват в себе си, но и да работят не-
прекъснато върху себе си. На партньорите ни - 
да вярват в нас, защото ние вярваме в себе си и 
искаме за да сме по-успешни заедно.“

Светла Петрова - новото лице в екипа, с от-
лични резултати през 2018г.

Светла е АТК на Тимак 
Агро за района на Раз-
град. Тя е част от екипа 
на Тимак Агро България 
от юли 2018г. Светла 
идва от много разли-
чен бранш - бързо-обо-
ротни стоки, но успя за 
краткото време до края 
на стопанската 2018 го-

дина да завоюва сериозни позиции и да спече-
ли доверието на фермерите в своя район. В края 
на същата тази година, тя реализира и сериозни 
продажбени обеми, въпреки краткия си стаж в 
компанията. 

Ето какво споделя Светла за това, как се 
чувства като част от Тимак Агро България: 
„Да бъда част от този екип е прекрасно, а да 
имам успехи, и то толкова скоро е направо въл-
шебно! Но, ако аз съм генерирала успехи, то те 
са благодарение на добрия климат и работата в 
екип и в името на общата кауза! Смея да твърдя, 
че работя за една от най-бързо развиващите се 
компании с иновативни решения в храненето на 
растенията! Тази година Група Рулие празнува 60 
години от основаването си на Световния пазар, 
респективно Тимак Агро България отбелязва 14 
години на българския пазар. За тези 14 години, 
земеделците имаха възможността да използват 
и да се уверят в ефективността на иновативните 
решения за качествено и продуктивно земеде-
лие! Това е много сериозно предизвикателство 
- да успееш да защитиш създаденото реноме на 
компанията и да надграждаш над него, разбира 
се не без помощта на целия екип.“ 
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с постоянство и упоритост си създадох контакти 
през годините с много хора, с които и досега 
поддържам приятелски отношения.“

Според него, работата му в Тимак, го е про-
менила в положителна посока: „Това са вече 
повече от 14 години, в които се научих, че чо-
век трябва да е целеустремен и да преследва и 
постига целите и мечтите си. Чувствам се неве-
роятно, постоянно зареден с енергия и ентуси-
азъм, всеки ден за мен е предизвикателство и 
удоволствие.“

Краси е един от „ветераните“ в екипа, но не-
прекъснато се стреми да се усъвършенства 
и да придобива нови компетенции и умения, 
които му помагат в ежедневната работа: 
„През годините научих много по отношение на 
храненето на растенията, техните нужди през 
различни фази от развитието им, при различ-
ни почвено климатични условия. Тимак Агро 
ми даде едно надграждане в професионален и 
интелектуален план. Ние  агрономите не просто 
продаваме торове, а продаваме наука, която е в 
помощ на нашите фермери и партньори.“ 

На въпроса, какво е за него Тимак Агро и как-
во му е донесла работата в компанията, 
той споделя: ”Тимак Агро е огромна компания 
с присъствие на няколко континента. Проду-
ктите са високо качествени, патентовани и са 
ориентирани към реалните нужди на културите, 
във всяка една фаза от развитието си. Компани-
ята постоянно инвестира в своя екип, провежда 
продуктови и търговски обучения, за да можем 
ние АТК да сме постоянно информирани и ком-
петентни и да можем да предадем тези знания 
на нашите партньори.“

Ето какво ни довери Краси за себе си - какво 
го мотивира и вдъхновява в работата и в 
живота: 
„Да се изгради доверието на клиентите е много 
важно в нашата професия, затова се стремя да 
бъда организиран, коректен и принципен. Това 
е моето мото и моето верую“.

Пожеланието към екипа и партньорите на 
Тимак Агро, което Краси отправи е: „На коле-
гите пожелавам преди всичко здраве, да бъдат 
борбени, да вярват в себе си и да следват меч-
тите си. На нашите партньори и фермери желая 
плодородна и богата стопанска година с добри 
изкупни цени. Ние от Тимак Агро сме до вас!“

Кажете нещо повече за себе си - какво ви мо-
тивира и ви вдъхновява в работата и в жи-
вота? „Когато работиш с професионалисти и 
предлагаш продукти с безкомпромисно качест-
во, когато компанията за която работиш инвес-
тира и патентова нови технологии няма как да 
не успееш! Разработването на Топ Фос - нова 
фосфорна молекула, който се усвоява на 95% 
от растенето, въпреки средата е една от инова-
циите на Група Рулие. Ето това ме мотивира и 
вдъхновява, да работиш сред най-добрите, да 
предлагаш решения, а не предположения!“

На въпроса, какви нови компетенции и уме-
ния е придобила и какво й помага в ежеднев-
ната работа, тя отговаря: “Тимак Агро ре-
довно инвестира в търговски и специализирани 
обучения за нови тенденции в храненето на 
растенията, както и споделянето на добри прак-
тики! Въпреки това, всеки един уважаващ себе 
си специалист винаги има какво още да научи от 
практиката и да се усъвършенства. Давайки ми 
шанс и възможност да бъда част от екипа, гла-
сувайки ми доверие в аванс, Тимак ме мотиви-
ра и амбицира да разширя познанията си и да 
запиша „Растителна Защита“, като допълнителна 
квалификация.“

На всички нови колеги Светла пожела: „Добре 
дошли, дерзайте! Тимак Агро ви дава възмож-
ност за личностно израстване и професиона-
лизъм и най-вече имате възможност да бъдете 
сред най-добрите, новаторите на иновации в 
храненето на растения!“

Красимир Тонев-„вете-
ранът“ в екипа на Тимак 
Агро:

Представяме ви нашият 
колега Красимир Тонев, 
който е АТК за района на 
Пазарджик и от близо 14 
години. Завършил е ВСИ 
гр. Пловдив, специалност 
Агро Инжинер Лозаро-Градинарство.

Ето какво споделя Краси за своя дългого-
дишен опит в редиците на Тимак Агро Бъл-
гария: „Работя в Тимак Агро, като Агроном 
Търговски Консултант още от основаването на 
фирмата в България, през 2005 г. В началото, ко-
гато започнах да обикалям региона, не познавах 
никого, а сега ме познават във всяко село. Така, 

БРОЙ 24, юНИ 2019
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АнОнСи: ПРЕДСТОящи СъБиТия

СъБиТия и АКТиВнОСТи 2019-2020 г.

СЕМинАР ЗА ЛАнСиРАнЕ ЕСЕннА КАМ-
ПАния и ТОМБОЛА:

На 12 юни, Тимак Агро България, организира за 
своите клиенти, семинар за лансиране на есен-
на кампания 2019: „Технологични решения Есен 
2019“.

В рамките на семинара ще бъдат представени 
добри практики от нашите демо полета и наши-
те клиенти. Ще споделим с Вас кои са най-подхо-
дящите продукти от гамата на Тимак Агро Бълга-
рия за Есен 2019.

Ще се включат и външни лектори по интересни 
и актуални теми.

ОчАКВАмЕ ВИ!

ТиМАК ФЕРМЕР КЛУБ: ПъТУВАнЕ ДО МО-
нАКО ПРЕЗ 2020!

Специалистите в подхранването на растения 
Тимак Агро България вече са специалисти и в 
раздаването на големи награди. 

И тази година в рамките на Тимак Фермер Клуб 
сме предвидили интересна дестинация. 

На база генерирани точки през 2019 г., можете 
да спечелите пътуване до Монако.

Условия за участие:

 • На база годишни резултати за 2019 г., за 
доставени и фактурирани количества до 
06.12.2019г.

 • 1 квота за пътуване се равнява на минимум 
5000 точки (по нашата точкова система).

Пътуването ще бъде осъществено през 
2020 година.

ВАжнО: Точките се начисляват на база до-
ставени и фактурирани количества за посо-
чения период!

За повече информация, моля обърнете се към представител на Тимак Агро за вашия регион.

Можете да следите и календара на събитията във Фейсбук страницата на Тимак Агро: 
https://www.facebook.com/timacagrobg, в менюто „Тимак Календар“20



Март - Април

Препоръки за торене
при слънчоглед:

Април Май- Май - Юни

NP решение за
широк диапазон
почвени типове

Коренов
биостимулатор за

мощна коренова
система

Листен
биостимулатор за
висока масленост

NPK решение за
всички видове

почви и култури

Азотен тор с бързо
действие и

дълготраен ефект

Листен
биостимулатор за

по добро-
опрашване

NPK решение при
всякакви почвени

условия

NPK решение за
бърз старт и

оптимално
хранене

NPK решение за
калиеволюбиви

култури и при
кисели почви
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или

или

или
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BIO

NP решение за
широк диапазон
почвени типове

Азотен тор с бързо
действие и

дълготраен ефект

Листен
биостимулатор за

интензивна
фотосинтеза

NPK решение за
всички видове

почви и култури

Коренов биостимулатор
за мощна коренова

система със
съдържание на Zn и Mn.

Листен
биостимулатор за

оптимално хранене
с цинк и манган

NPK решение при
всякакви почвени

условия

Коренов
биостимулатор за

мощна коренова
система

NPK решение за
бърз старт и

оптимално
хранене

NPK решение за
оптимално

хранене

Препоръки за торене
при царевица:

Април Май- Май - Юни
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Юни Юли-

Bulgaria

ОПТиМАЛнО ХРАнЕнЕ С ПРОДУКТиТЕ нА ТиМАК АГРО



Експертите на Тимак Агро България са винаги на Ваше разположение. 
нашата мисия е не само повишаването на добива и рентабилността, и 
запазването на почвеното плодородие, за да разчитаме на добрите ре-
зултати в бъдеще!

ВЕчЕ 14 ГОДини ДОКАЗАнО КАчЕСТВО и РЕЗУЛТАТи С 
ВАС БъЛГАРСКи ЗЕМЕДЕЛци, БЛАГОДАРиМ Ви!

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

ЗЕМяТА ни Е СКъПА!


