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Земеделски производители от Пловдивско подкрепиха агро проект в рамките на Тракия
икономическа зона. Десетки производители и кметовете на общините Марица,
Първомай и Калояново дискутираха проблеми в сектора на среща, организирана от
екипа на „Тракия икономическа зона”. Кметът на Първомай Ангел Папазов призова
зеленчукопроизводителите да се върнат към старите международни пазари – Русия,
Европа, Турция и Йордания и по този начин да се увеличи производството на
българската земеделска продукция. В момента 50 процента от нея се бракува, оплакаха
се производители. „Причината е в неправилната обработка и съхранение преди да
стигне до купувача”, коментира др Василев, който е и бивш директор на Агенцията по
безопасност на храните в Пловдив. Той поясни, че с цел запазване на българската
продукция и обединение на земеделците, преди 2 години е създадено дружество, в
което до сега са се включили 6 от големите производители в регион Пловдив.
Дружеството е закупило 160 декара в района на Калековец и е изработило идеен проект
за агро зона, която да стане част от „Тракия икономическа зона”. Тя ще включва
тържище, производствена база за сортиране, опаковане и пакетиране на плодовете и
зеленчуците, а на следващ етап и преработка в консерви и сокове на наранената и
маломерната продукция. Основната цел е обединение на земеделците, които да се
подпомагат със семена и торове, както и с реализиране на стоката
на външните
пазари. За съжаление в момента информацията за точния брой на фермерите в
България, за обработваемата земя, за това какви сортове и колко произвеждат е неточна
и непълна, споделиха земеделци и затова се провежда амбициозна кампания за
преброяване на производителите от Пловдивска, Пазарджишка и Старозагорска
области.
„Картината не е толкова трагична. Има български стопани, които произвеждат
качествена стока. Време е да ги подкрепим и обединим, време е да развием един от
основните приоритети на региона – земеделието, за да има на българската и на чуждата
трапеза вкусни наши домати, ябълки, череши”, категоричен бе инж. Пламен Панчев,
съуправител на „Тракия икономическа зона”. „Обединени можем да сме
конкурентноспособни и да си осигурим найважното  външните пазари, оттам ще
дойде добрата печалба”, подчерта на свой ред проф. др инж. Димитър Димитров,
ректор на „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, домакин на
срещата. Кметът на община Марица Димитър Иванов обеща общинската
администрация да съдейства за реализирането на агро зоната в Калековец, която е и със
стратегическа локация за производителите. „Имаме редкия шанс това, което „Тракия
икономическа зона” е направила за привличането на 114 фирми в производството,
логистиката и търговията, да стане и в земеделието, и да бъдем първи в България”,
обърна се към стопаните Александър Абрашев. Кметът на община Калояново помоли
те да съдействат на инвеститорите, които желаят да преработват плодовете и
зеленчуците, за да имат и самите земеделци сигурност в реализацията на продукцията.
„20 000 тона ябълки поискаха от мен миналата година от Казахстан”, разказа фермер и
със съжаление добави, че няма как да произведе подобно количество. „Едно колективно
съдружие обаче може”, завърши той.

