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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Замърсяването на почвите и опасността за околната среда от неразумно и 

неправилно прилагане на агрохимикали върху селскостопанските култури е от 

ключово значение за развитието на индустрията в последните десетилетия. 

Допълнително, рискът за човешкото здраве доведе и до създаването на строга 

регулаторна рамка относно използването на синтетични химични препарати в 

селското стопанство. 

Основните проблеми при производството и употребата на торове са: 

❖ Всички живи организми за своя правилен растеж и развитие се 

нуждаят от безопасен и здравословен достъп до хранителни вещества, 

включително до азот, фосфор и калий (АФК).  

❖ Прилагането на торове в земеделските практики е необходимо за 

отглеждането на безопасни и налични в големи количества земеделски култури.  

❖ Някои оценки показват, че без търговски торове ще има глобален 

продоволствен дефицит, еквивалентен на една трета от съществуващата 

наличност.  

❖ Растенията изискват 14 основни хранителни вещества за своя 

растеж и ако в почвата липсва някое от тях, развитието на земеделските култури 

може да бъде силно ограничено.  
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❖ Трите макроелемента, които са от съществено значение за 

производството и качеството на растителните култури, са АФК.  

❖ В много части на Европа и Африка се наблюдава ерозия на почвата 

поради липсата на органична материя.  

Биоторовете се очертават като най-лесно осъществимото решение на тези 

проблеми и от момента на тяхното първоначално въвеждане на пазара са 

придобили голямо значение. Последните, освен че осигуряват екологичен 

вариант, също така с висока ефективност поддържат здравословното състояние 

на почвата и растенията. 

Водещите фактори на глобалния пазар на биоторове са повишеното 

търсене на органични хранителни продукти, както и популяризирането на 

биоторовете от различни правителствени агенции, за да се създаде осведоменост 

сред масите относно екологичните опасности, свързани с химическите 

препарати. Глобалният пазар на биоторове се контролира от много фактори като 

липса на осведоменост относно концепцията за тяхното прилагане, която 

ограничава тяхното индустриално получаване. Различните предимства на 

химическите торове са друг фактор, който възпрепятства земеделските 

производители да преминат към употребата на биоторове. Ниската степен на 

възприемане се дължи и на някои недостатъци в тяхното приложение. Водещите 

производители са насочени към разширяване на бизнеса на вътрешния пазар и 

създаване на нови мощности за увеличаване на производствения капацитет, както 

и на продуктовата линия. 

 

ПАЗАРНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОРОВЕ 

 

Състояние на световните пазари при производството на торове 
През юни 2015 г. ФАО / Работна група на организациите в сферата на 

производство на торове обобщи бъдещите перспективи по отношение на 

световния пазар на торове за периода 2015/2019 г. както и на балансите на 

доставките и заявките. Смята се, че световното търсене на торове се очаква да 

нарасне с 1,6% годишно от 2015 г. до 2019 г. 

В отговор на забавянето на икономическия растеж в много 

нововъзникващи и развиващи се страни, постоянните ниски международни цени 

за повечето селскостопански стоки и сухите условия в Южна Азия, Югоизточна 

Азия, Латинска Америка и Африка световното търсене на торове се сви с 1,0% 

през 2015 / 2016 г., до 181 милиона тона (Mt). За трите ключови хранителни 

вещества също се наблюдават спадове с подобни стойности: - 1,0% за N до 108 

Mt; - 1,0% за Р, до 41 Mt; и - 0.8% за K, до 32 Mt. Съвкупното търсене през 
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2015/2016 се очаква да се възстанови в три от регионите - Източна Европа и 

Централна Азия (EECA), Западна Азия и Северна Америка. Най-голям спад се 

очаква в Латинска Америка, отразявайки неблагоприятните икономически, 

политически и метеорологични условия в Бразилия и Аржентина. Африканското 

търсене беше засегнато от широко разпространеното въздействия на Ел Ниньо и 

съкращенията в бюджетите за субсидиране закупуването на торове в няколко 

страни. Лошият мусонен сезон в Южна Азия също силно повлия върху 

потреблението на торове през 2015/16. 

Перспективата за 2016/2017 е по-оптимистична предвид леко 

подобряващите се пазарни условия, очакваното по-благоприятно време и по-

добра политическа и икономическа ситуация в някои значими пазари. 

Глобалното търсене на торове през 2016/2017 се възстановява (+ 2,9%) до 186 

млн. тона, при относително сходни стойности за трите хранителни вещества: + 

3,0% за N до 111 Mt; + 3,0% за P, до 42 Mt; И + 2,3% за K, до 33 Mt. Търсенето на 

торове ще остане почти непроменено в Северна Америка и ще се увеличи в други 

региони. Растежът на търсенето в EECA се смята за постоянен, тъй като се очаква 

износът на зърно да се повиши в резултат на съществуващата слабост на 

регионалните валути. Благодарение на перспективите за нормални валежи през 

мусонния сезон, търсенето в Южна Азия ще се възстанови напълно от спада през 

2015/2016. Водени от скорошната политическа промяна в Аржентина, търсенето 

ще се върне в Латинска Америка, но няма да се възстанови напълно вследствие 

на продължаващата рецесия в Бразилия. Очакваното увеличение в останалата 

част на света ще бъде по-малко. 

При липса на значителни икономически или политически промени в 

основните пазари на биоторове, търсенето в световен мащаб ще нараства средно 

с 1,6% (п.с.) годишно между базовата година (средна стойност от 2013/2014 г. до 

2015/2016 г.) и 2020/21. Глобалното търсене се очаква да достигне 199 Mt в края 

на прогнозния период. Търсенето на К ще се увеличи твърдо (2,3% п.с. до 37 Mt); 

търсенето на Р ще нараства по-умерено (1,7% п.с. до 45 Mt); а нарастването в 

търсенето на N ще продължава да намалява постепенно (1,2% п.с. до 117 Mt). 

Това ребалансиране на съотношението N: P: K отразява постепенното 

преминаване от страна на земеделските производители към по-добри практики за 

управление на торовете. Най-висок темп на растеж ще бъде наблюдаван в Африка 

(3,6% п.с.). Търсенето също така ще се увеличи твърдо в Латинска Америка (2,9% 

п.с.), Южна Азия (2,9% п.с.) и EECA (2,8% п.с.). Латинска Америка ще се 

възползва от конкурентното предимство на Бразилия и Аржентина на световните 

пазари на соя, царевица и захар. По същия начин EECA има потенциал да увеличи 

своя дял в световната търговия със зърнени култури. Търсенето в Южна Азия е 

силно повлияно от режимите за субсидиране на торове, чието развитие е 

непредсказуемо. Висока несигурност се свързва с прогнозите за този регион. В 

Източна Азия повишеното търсене на торове се очаква да се забави допълнително 

(0,9% п.с.), тъй като търсенето на китайски N и P вероятно ще достигне плато до 

края на прогнозния период. Търсенето в развитите страни се очаква да се покачи 
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незначително, с по-големи перспективи в Океания. Тъй като търсенето на N и P 

в Китай се изравнява, около половината от световния пазар може да се счита за 

"зрял". По отношение на обема, Южна Азия, Източна Азия и Латинска Америка 

ще представляват съответно 33%, 22% и 22% от глобалното увеличение на 

общото търсене на торове, което се очаква през следващите пет години. 

 

Европейски пазар на торове 
В Европа общото производство на торове през 2007 г. е на стойност близо 

17 млрд. EUR, което е увеличение от 13,6 млрд. EUR от отбелязаните приходи 

през 2004 г. В Европейския съюз през последните десетилетия се наблюдава спад 

в общата употреба на минерални торове. Проучване от 2015 г. на Тематичен отдел 

"В" на Европейския парламент за Структурни политики и политики на 

сближаване, показва, че употребата на минерални торове е намаляла с 20% от 

1995 до 2012 г. главно в резултат на намаляване на употребата на фосфорни и 

калиеви продукти. В сектора на торовете действат 1 058 предприятия с общо 100 

000 служители. Испания, Италия и Франция имат най-голям брой предприятия 

(съответно 228, 187 и 175), но малките и средните предприятия доминират и в 

трите държави. За разлика от тях 54 фирми в Германия имат общо над 10 000 

служители и представляват повече от 17% от общата производствена стойност на 

ЕС. Някои от по-новите държави-членки (т.е. Полша, Румъния, Литва и България) 

също имат известен брой големи компании, които работят средно с повече от 

2000 служители. Въпреки това нивото на производство в тези страни е доста 

ниско и то не представлява повече от 3% от общата стойност на продукцията на 

ЕС (с изключение на Полша с 8%). Освен Германия, Франция предоставя 13% от 

общото производство на торове в ЕС, като Холандия, Великобритания и Италия 

(всяка с около 10%) също имат значителен дял на европейския пазар. 

Индустриалното получаване на торове, особено сегментът, свързан с 

производството на техните основни химични компоненти, премина през 

консолидационна фаза в края на 80-те и началото на 90-те години на 20-ти век. 

Този процес беше в отговор на променящите се пазарни условия и други фактори 

като разходите за основни суровини. В момента производството на торове в 

Европа може да се групира в три основни категории: 

❖ Малък брой големи мултинационални компании (не повече от 7) с 

по-широки интереси в химическия сектор и с глобални мрежи, чиято дейност е 

съсредоточена върху превръщането на основните елементи (азот от въздуха, 

фосфор и калий от мините) в прости или комбинирани минерални торове, които 

се използват за третиране на основни селскостопански култури. Получаването на 

торове е един от възможните начини за използване на техните химически 

продукти. Някои от тях продават продуктите си в насипно състояние на по-малки 

компании за смесване или по-нататъшна обработка, но повечето предприятия 

също така участват в маркетинга и продажбата на продуктите си за земеделска, 

професионална или дори за широка употреба. Наличните данни показват, че 4-5 
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компании са отговорни за повече от 80% от общото производство на торове, 

въпреки че все още има някои независими национални играчи в конкретни 

държави (например Полша, Румъния и Гърция). 

❖ Редица средни предприятия (независими или дъщерни на големите 

производители от горе посочената група) са насочени към производството на 

сложни течни торове и други видове специализирани препарати. Те обхващат 

както професионалния (селскостопански) пазар, така и така наречения сектор на 

хоби (градинарство), като продажбите са директно на крайните потребители. 

Значителна част от тях са съсредоточени върху националните пазари, но някои 

(повече от 30%) изнасят и в други европейски страни, дори и извън ЕС. Въпреки 

това, данни, които са по-точни, не са налични. 

❖ Голяма брой малки фирми - според оценките на Евростат над 800 

от общо 1058 - са насочени изключително към смесване на торове, закупени от 

големи компании, за да покрият предимно специфичните нужди на местния пазар 

(лозя, плодове и зеленчуци). Броят и фокусът на тези фирми се различават в 

отделните страни. Голяма част от тях се съсредоточени върху местните или 

националните пазари и много малко от тях изнасят за други европейски или трети 

държави. В този сектор нивото на сложност на производствените процеси може 

значително да се различава. 

Използването на минерални торове в селското стопанство представлява 

основен сегмент на пазара (Фигура 1). През 2008 г. общото потребление в 

селското стопанство в 27те страни членки на ЕС (ЕС-27) беше 17,9 милиона тона 

хранителни вещества (11,2 милиона тона N, 3,1 милиона P и 3,6 милиона K). 

Франция, Германия, Великобритания и Полша консумират най-голямо 

количество (азот, фосфат и поташ), представляващи заедно близо 50% от общото 

потребление. Въпреки това сегашните нива на производство в Европа не съвпадат 

с търсенето. Европа е нетен вносител на азотни и фосфатни торове (главно от 

Русия, Украйна, Мароко и Египет), въпреки че има положително търговско салдо 

по отношение на калиевите торове. 

Същевременно през последното десетилетие има значителен общ спад в 

използването на торове сред държавите-членки на ЕС-15 (14% спад). Обратно, в 

повечето държави-членки от ЕС-12 общото потребление се е увеличило между 

5% (Унгария) и 24% (Латвия). До известна степен това отразява промените в 

интензивността на използването на торове и подобрители на почвата (изразени 

като разходи за хектар обработваема земя) и различните нива на градинарство и 

трайни насаждения в общото земеделско ползване. Икономическата криза доведе 

до още по-драматично намаляване на общото потребление на торове. То се 

понижи с 23,5% за периода 2008 и 2011 г. поради срива на цените на 

селскостопанските продукти и намаляващото селскостопанско производство. 

Потреблението на азотни торове в ЕС-27 се е понижило с 13,5%, докато при 

фосфорните и калиевите торове спадът е с около 40%. 

 



 

 pg. 6 

 
 

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА БИОТОРОВЕ 

 

Фиг.1. Потребление на торове в ЕС 

 

По отношение на цената на производството на торове, важни фактори са 

както нивото на търсене, така и разходите за енергия, суровини и транспорт. 

Цената на природния газ определя 50-70% от общите производствени разходи за 

азотни торове. Увеличаването на цената на природния газ през последните 

години доведе до увеличение на цената на торовете в ЕС-27 с около 25% и се 

очаква дори по-голямо увеличение (почти двойно в сравнение с 2000 г.). 

 

Преход към производство и приложение на биоторове 
Текущите данни показват, че в много развиващи се страни, прилагането 

на торове е небалансирано. Особено в Азия и Европа фермерите прилагат твърде 

малко фосфати и калий в сравнение с употребата на азотни торове. В други 

страни изчерпването на биогенните елементи в почвата е значително и 

селскостопанските добиви са намалели. Този проблем е най-сериозен в Африка 

на юг от Сахара, в Карибския басейн и в части от Азия. Това води до 

освобождаването на нови висококачествени земеделски земи. Пределната полза 

обаче, от конвертирането на нова земя е ограничена. Наличните земни и водни 

ресурси намаляват в много развиващи се страни. Бъдещият растеж на 

производството на храни ще зависи главно от по-нататъшно интензифициране на 

селското стопанство в райони с висок потенциал и в по-малка степен в райони с 

нисък потенциал. Промените в производството на торове и вноса от Китай, най-
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големият в света потребител, продължават да оказват голямо влияние върху 

световното потребление. През последното десетилетие Китай е намалил вноса на 

торове с 18% и увеличил производството си с около 14%. В страните от ЕС 

(например Дания и Италия) органичната материя в почвата значително намалява 

до неприемливи нива (3%). 

Глобалната конкуренция за ресурси нараства в световен мащаб. 

Концентрацията на фосфорни мини и газови находища извън ЕС, прави 

продукцията на торове и европейското общество зависими и уязвими от вноса, 

високите цени на суровините, както и от политическата ситуация в страните 

доставчици. Преходът към възстановяване на природните елементи следователно 

ще бъде ключов фактор за увеличаване на продоволствената сигурност в Европа. 

Индустриалната продукция на неорганичен тор е с висока енергийна 

консумация. Смята се, че 2% от световното производство на енергия е 

предназначено за получаването на неорганични азотни торове. През 2007 г. 

глобалната индустрия за неорганични торове (включително азотни и фосфорни) 

генерира 465 милиона тона CO2. От друга страна, възстановяването на 

биогенните елементи би допринесло за смекчаване изменението на климата чрез 

по-малко енергоемки технологии. Тези процеси могат да бъдат комбинирани с 

производството на алтернативни енергийни източници (например разграждане на 

биологични отпадъци, произвеждащи биогаз и топлинна енергия), като по този 

начин ще допринесат за прехода към екологично-съобразна и устойчива 

икономика. 

Нарушеното възстановяване на биогенните елементи е проблем както за 

Европа, така и по целия свят. По време на производството на селскостопански 

култури, неусвоеният от растенията фосфор и азот се губят от околната среда. 

Загубата на азот и фосфор, в резултат на човешката дейност, доведоха до 

екологично влошаване на повърхностните води чрез еутрофикация и появата на 

мъртви дъна в крайбрежните зони на океаните на ЕС. Общите загуби са 

значителни и представляват 30-35% от годишната употреба на фосфор. 

Чрез запазване стойността на суровините и намаляване разходите за 

енергия, при използването на биологични източници на природните елементи, ще 

се постигне преход към кръгова икономика, ще се насърчат иновациите, ще се 

повиши конкурентоспособността в сектора и ще доведе до създаване на работни 

места.  

Всички тези фактори предполагат бързо развитие на пазара за биоторове. 

Търсенето на тези продукти ще се насърчи както от необходимостта от 

възобновяеми източници и намаляване на въглеродните емисии, така и от 

постепенното прекратяване на употребата на синтетични токсични вещества. 
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Употреба на биоторове 
Въпреки, че биоторовете са комерсиализирани за първи път в Северна 

Америка и Европа, все по-голям интерес към тях се наблюдава в различни части 

от Азиатско-Тихоокеанския регион и Южна Америка. Северна Америка е най-

големият пазар за биоторове, последван от Европа. Заедно тези пазари 

представляват над 50% от световните приходи. Увеличаването на 

предпочитанията към органични храни, съчетано с нарастващата информираност 

за опасностите, свързани с химическите торове и атмосферното замърсяване, 

доведе до засиленото им използване в тези региони. Освен това, създаването на 

стриктна регулаторна рамка спрямо химичните препарати принуди много 

земеделски производители да използват биоторове, което допълнително ще 

увеличи търсенето им през следващото десетилетие. Това е свързано и с 

въвеждането на "Общата селскостопанска политика" в Европа, която лимитира и 

ограничава прилагането на синтетични торове, като същевременно насърчава 

използването на биоторове и биологично земеделие. 

Азиатско-Тихоокеанският регион е третият по големина пазар за 

биоторове, като тяхното търсене през последните години силно нарасна от 

регионални пазари като Индия, Китай и Тайван. Използването на биоторове в 

Азиатско-Тихоокеанския регион се очаква да се покачи с двуцифрен ръст за 

периода 2013-2020 г. поради бързо развиващата се селскостопанска дейност и 

нарасналото предпочитание на потребителите към органични храни. Въпреки 

това, противно на други региони, ключово приложение на биоторове в Азиатско-

Тихоокеанския регион е обработка на почвата, но не и третирането на семена. 

През следващите седем години се очаква употребата на биоторове да се 

повиши най-много в Южна Америка, поради нарастващата селскостопанска 

дейност в Бразилия. Там за периода 2013-2020 г. се очаква комбиниран годишен 

темп на растеж от 16,4%. Биоторовете, съдържащи азот-фиксиращи 

микроорганизми, са най-големият продуктов сегмент за 2012 г. в този регион и 

представляват над 70% от световните приходи. Нарастващото търсене на азотни 

торове се възприема и като ключов фактор за развитието на пазара на 

биоторовете с азот-фиксиращи микроорганизми. Последните намират широко 

приложение в регионите на Южна Азия и Южна Америка.  

Фосфатът е вторият най-широко използван хранителен елемент в торовете 

и през 2012 г. неговата консумация надвиши 40 милиона тона. Един от 

недостатъците на фосфатните торове е бързата им имобилизация и 

невъзможността за последващото им усвояване от растителните култури. 

По отношение приложението на биоторове, най-често използваният 

подход е чрез третиране на семена и през 2012 г. той представлява над 70% от 

пазара. Тази обработка увеличава устойчивостта на семената към бактериални и 
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вирусни атаки, както и селскостопанския добив. Допълнително биоторовете 

спомагат за оползотворяването на атмосферния азот, правейки го достъпен за 

растенията. Семената, третирани с биоторове, са способни да повишат 

съдържанието на фосфор в почвата, като разтварят имобилизираните фосфор-

съдържащи съединения.  

Третирането на почви с биоторове е друго основно тяхно приложение и 

включва разпръскането им върху земеделската земя. Така, се повишава 

плодородието на почвата и се подобряват добивите на засадените култури. 

 

Сегментиране на пазара на биоторове 

Пазарът на биоторове може да бъде разделен на базата на видове 

продукти, подходи за прилагане и географски региони. По отношение на типа 

продукти, за период от седем години, между 2015 г. и 2022 г., се предполага, че 

ще са налични три основни сегмента:  

1. Биоторове, съдържащи азот-фиксиращи микроорганизми.  

2. Биоторове, разтварящи фосфати 

3. Други биоторове, включващи и такива, които могат да 

мобилизират поташ и да разтварят цинк (Фигура 2). 
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Фиг. 2. Сегментиране на пазара на биоторове 

 

Азот-фиксиращите биоторове са съставени от смесени щамове на 

различни азот-фиксиращи микроорганизми като Rhizobium, Azospirillum, 

Acetobacter и Azotobacter. Те спомагат за подобряване на добива на азот в почвата. 

Разтварящите фосфати биоторове се използват като контролни средства за 

подобряване на земеделието. 

По отношение на приложението, пазарът е разделен на два основни 

сегмента, включващи третиране на семена и обработка на почвата. 

Получаването и приложението на биоторове са разделени и на регионално 

ниво по отношение на приходите (в милиони щатски долари), като 2014 г. се 

счита за базова година с прогнозен период от седем години между 2015 г. и 2022 

г. 

 

Размер на пазара за биоторове и перспективи за растеж 
Пазарът на биоторове се очаква да нараства с комбиниран годишен темп 

на растеж от 14,08% през 2016 г., за да достигне до 2,305.5 млн. през 2022 г. 

(Фигура 3). Тези прогнози се обуславят от фактори като: i) увеличаване на 

търсенето вследствие нарастването на световното производство на храни и ii) 

развитието на нови технологии за производство на биоторове. Високият 

Сегментиране на пазара на 
биоторове

Видове 
биоторове

Приложение Географски 
регион

✓ Азот-
фиксиращи

✓ Разтварящи 
фосфор

✓ Други

✓ Третиране на 
семена

✓ Обработка 
на почвата

✓ Северна 
Америка

✓ Европа
✓ Азия
✓ Латинка 

Америка
✓ Близък изток и 

Африка
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потенциал за растеж на развиващите се пазари и неизползваните региони 

осигуряват нови възможности за пошиване броя на заинтересуваните в пазара на 

биоторове. От друга страна, някои от факторите, които ограничават пазара на 

тези препарати, са липсата на осведоменост и ниското възприемане на 

биоторовете, съчетано с лоша инфраструктура. 

Очаква се глобалният пазар на биоторове да нарасте значително през 

периода 2015-2020 г., тъй като тези препарати осигуряват физическа бариера 

срещу вредители. В допълнение, тези продукти защитават растенията от патогени 

и подобряват абсорбцията на цинк и фосфор. Използването на биоторове в 

селското стопанство подпомага разграждането на органичната материя и 

стимулира цялостното развитие и растеж на растенията. Необходимостта от 

високи селскостопански добиви, в съответствие с нарастващите нужди на 

населението, доведе до използването на биоторове, тъй като последните се 

характеризират с липсата на негативно въздействие върху околната среда. През 

следващите пет до седем години се очаква нарастващата нужда от органични 

храни сред потребителите да окаже положително въздействие върху пазара на 

биоторове. От друга страна, повишаването на себестойност на химическите 

торове, съчетано с увеличаване цените на хранителните продукти, се очаква да 

бъде друг основен двигател за пазара на биоторове за периода 2015-2020 г. 
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Фиг.3. Глобални приходи от пазара на биоторове, 2012 – 2022 (USD 

милиони) 

 

Ключов проблем в нарастването на пазара и приемането на биоторовете 

от обществото е индустриалната стойностна верига. Тя се състои от 

производители и доставчици на суровини, производители на биоторове, канали 

за дистрибуция и крайни потребители (фермери, местни култиватори). 

Биоторовете се произвеждат върху различни суровини като земеделски култури, 

мазнини, люспи от картофи, животински отпадъци, отпадъци от кланици, 

органични битови отпадъци и остатъци от хранителната промишленост. 

Съществуват множество различни доставчици на суровини, които снабдяват 

производителите на биоторове. Например, компанията „Шведски биогаз“ е 

интегрирана компания, която произвежда биоторове като страничен продукт при 

получаването на биогаз. Компанията също така доставя суровини на независими 

производители на биоторове. Повечето доставчици на суровини генерират 

разходи при тяхното получаване и доставката им до производителите. Тъй като 

повечето от суровините са биологични отпадъци, рентабилността на 

доставчиците е висока, която се оценява на приблизително 10% от добавената 

стойност. 

Във връзка с това повечето производители на биоторове интегрират 

различни етапи от стойностната верига, тъй като търсенето на продукта до голяма 

степен зависи от крайните потребители. 90% от индустриалното получаване на 

биоторове е интегрирано с производството на царевица и ориз. 
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Органичните храни и напитки са естествено получени продукти, без да 

съдържат синтетични химикали и хранителни добавки. Ключови органични 

продукти са плодове, зеленчуци, месни продукти, естествено получени 

алкохолни напитки като вино и бира. Повишаването на осведомеността на 

потребителите относно неблагоприятното въздействие на неорганичните храни 

върху човешкото здраве доведе до пренасочване на тенденциите в индустрията 

към насърчаване на пазара на органични храни. Очаква се това да бъде един от 

ключовите фактори, водещи до нарастване пазара на биоторове през периода 

2015 -2020 г. 

 

Пазарен дял на биоторовете в зависимост от продукта 
Азот-фиксиращите биоторове доминират на пазара и представляват 79% 

от световните приходи през 2012 г. (Фигура 4). Те се използват за наторяването 

както на бобови култури, така и за не-бобови, намирайки широко приложение 

при отглеждането на ориз и захарна тръстика. Нарастването в сегмента на азот-

фиксиращите препарати се дължи на факта, че те са най-често използваните 

биоторове по целия свят. През последните две десетилетия бяха положени 

значителни усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност, 

както и за повишаване осведомеността на земеделските стопани. Това доведе до 

значително увеличаване на пазарния дял на тези продукти. Ключовото значение 

на фиксирането на азота за биосинтеза на множество съединения като 

нуклеинови киселини и хлорофил в растенията се очаква да има положително 

въздействие върху пазара през следващите седем години. Въпреки това, 

наличието на познатите синтетични торове, може да представлява сериозна 

заплаха за търсенето на азот-фиксиращите препарати. 
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Фиг.4. Пазарен дял на биоторовете в зависимост от продукта 

 

През 2012 г. 14% от световните пазари на биоторове се заемат от фосфат 

разтварящите микроорганизми и се очаква те да достигнат до около 18% от 

дяловия приход през 2022 г. Тези продукти се използват главно за превръщане на 

нискомолекулни органични киселини в разтворими форми.  

Другите типове продукти включват мобилизиращи поташ биоторове и 

такива, разтварящи цинк и сяра. Горепосочените препарати съвместно заемат 7% 

от световните приходи от биоторове за 2012 г. 

Една от предстоящите тенденции, която се очаква да стимулират 

перспективите за растеж на този пазар, е въвеждането на течни препарати. 

Последните са формулировки, съдържащи желаните микроорганизми, 

микроелементи и химични съединения, стимулиращи образуването на спори. 

Това спомага за увеличаване срока на годност и толерантността към 

неблагоприятни условия - срок на съхранение от близо две години и устойчивост 

към високи температури и ултравиолетови лъчения. Освен това, плътността на 

микроорганизмите в такива препарати е по-висока в сравнение с твърдите 

биоторове. Приложението им е посредством моторни пръскачки, резервоари за 

фертигация, ръчни пръскачки и като базален тор, смесен с животински. Тези 

течни биоторове притежават и много висока ензимна активност, което улеснява 

приемането им от земеделските производители. 

Очаква се световният пазар на течни торове да нарасне с около 3% до 2020 

г. Влошаването на качеството на почвата стимулира използването на препарати, 

които позволяват на земеделските производители да увеличат селскостопанския 
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добив с три до четири пъти. Нарастването на земеделските площи и 

необходимостта от увеличаване на добивите стимулират много фермери да 

използват течни биоторове, тъй като растенията могат незабавно да абсорбират 

хранителните вещества, като по този начин се постигат по-бързи резултати. 

Дребните фермери също закупуват течни биоторове, за да намалят зависимостта 

си от климатичните условия и да получат повишени добиви дори при влажно или 

ветровито време. Освен това се наблюдава интерес по отношение правилното 

прилагане на микробните препарати, тъй като влошаването на качеството на 

почвата води до недостиг на микроелементи за растежа на селскостопанските 

културите в световен мащаб.  

Азиатско-тихоокеанския регион ще бъде най-бързо развиващия се пазар 

през периода 2012-2020 г., поради увеличаването на площта на хидропонната 

система, наличието на субсидии за приложение на биоторове и увеличаването на 

механизацията. Това предполага по-широкомащабно приемане на технологии 

като течни пръскачки за торове. Някои от основните страни, които усилено 

използват биоторове в селскостопанската практика, са Австралия, Индонезия, 

Малайзия, Филипините, Тайланд, Виетнам, Япония, Южна Корея, Китай, Индия, 

Пакистан и Бангладеш. Търсенето на такива продукти ще доведе до огромен ръст 

в региона поради увеличаването на програмите, които насърчават балансираното 

използване на торове. 

 

Пазарен дял на биоторовете в зависимост от приложението 
Обработката на семена е най-големият сегмент на приложение, който 

представлява 72% от световните приходи на пазара от биоторове през 2014 г. 

(Фигура 5). Семената на растенията се обработват с тези препарати с цел да се 

предотвратят бактериални и вирусни контаминации, намаляващи добива на 

реколтата. Освен това биоторовете спомагат за свързване на атмосферния азот и 

неговото усвояване от растението. Семената, третирани с биоторове, са способни 

да повишат съдържанието на фосфор в почвата, като го разтварят и подобряват 

наличността му. 
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Фиг.5. Пазарен дял на биоторовете в зависимост от приложението 

 

Освен това нарастващото търсене на биоторове, с цел подобряване на 

производствения добив, увеличи и продажбите на нови разпръскващи апарати по 

целия свят. В резултат на това доставчиците излязоха с нови модели 

разпръсквачки с подобрени функции като разширен периметър на разпръскване, 

интелигентни системи за контрол на скоростта, подобряване точността на 

разпръскване и бавно освобождаване на торове, които спомагат за точното им 

прилагане и поддържане качеството на почвата. Други изобретения в 

разпръсквачките включват LED системи за осветяване, увеличен капацитет на 

резервоарите и подобрена сигурност. Подобен технологичен напредък и 

подобрени характеристики ще ускорят обема на продажбите на 

тороразпръсквачки през прогнозния период. Анализатори на Технавио 

прогнозират, че глобалният пазар на разпръсквачи на торове ще нарасне с над 6% 

до 2020 г. 

Точните разпръсквачки на торове ще помогнат за подобряване на 

добивите на културите и ще повишат производството чрез системи за 

калибриране и контролери за масов поток, регулиращи количеството приложени 

торове. Също така, тези разпръсквачки ще допринесат за картографирането на 

почвите, тъй като ще притежават софтуерни пакети, спомагащи за приложението 

на торове чрез сателитни технологии. KUHN, AMAZONE, BBI и Sulky са някои 

от популярните на пазара марки за точни разпръсквачки на торове. 
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Фиг. 6. Сегментиране по видове продукти и анализ на пазара за 

приложение на биоторове 

 

Секторът на широкообхватните разпръсквачки на торове доминира на 

пазара през 2015 г. и представлява около 64% от общия пазарен дял (Фигура 6). 

Тези разпръсквачки са известни също като ротационни или центробежни 

разпръсквачки и се използват главно за прилагане на гранулирани торове. 

Консолидирането на земеделските земи ще има положителен ефект върху 

растежа на този сегмент през следващите години, тъй като тези разпръсквачки са 

предимно подходящи за използване в големи стопанства. Освен това, 

продавачите въвеждат нови разпръсквачки с подобрени функции като 

балансирано разпределение на торове, GPS сензори на скоростта и системи за 

контрол на дюзите, базирани на налягане, за да осигурят постоянен поток при 

разпръскването на тор. 

Географската сегментация на пазара за разпръскване на торове е между 

страните от Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и 

Европа, Африка и Близкия изток. Азиатско-Тихоокеанския регион ще продължи 

да е господства на пазара през прогнозния период и се очаква да заема над 60% 

от общия пазарен дял до 2020 г. Нарастващата зависимост от торове за 

подобряване на производителността на реколтата е основен фактор, допринасящ 

за високия пазарен дял в тази област. Повишените изисквания за качеството на 

растителната продукция води до засилено използване на фосфорни и калиеви 

торове, което от своя страна увеличава продажбите на тороразпръсквачки в 

региона. 

64%
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Пазарен дял на биоторовете в зависимост от региона 
Северна Америка е най-големият пазар, който представлява около 32% от 

глобалните приходи от биоторове през 2014 г. (Фигура 7). Положителната 

перспектива за селскостопанската индустрия в САЩ и Канада, както и 

повишаването на осведомеността относно прилагането на екологосъобразни 

продукти в земеделието, се очаква да имат благоприятно въздействие върху 

пазара на биоторове през следващите седем години. През 2014 г. Европа заема 

23% от световните приходи от биоторове. През 2007 г. Европейската комисия 

очерта стратегия „Хоризонт 2020", която има за цел да насърчи потреблението и 

производството на екологични продукти на национално равнище. Освен това 

Комисията е планирала План за действие 2020, в който е заложено увеличаване 

на производството на органични храни. 

 

 

 

Фиг.7. Пазарен дял на биоторовете в зависимост от региона 

 

Правителствената подкрепа за използването на екологосъобразни 

продукти и увеличаването на производството на органични храни се очаква да 

увеличи растежа на пазара на биоторове през периода 2015 - 2022. Близкият 

изток, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион се очаква да останат 

обещаващи пазари през следващите седем години. Големите възможности на 

пазара на храни и напитки в Азиатско-Тихоокеанския регион и ОАЕ се очаква да 

играят решаваща роля за увеличаване на селскостопанското производство на 

национално ниво, което ще доведе до бъдещо разширяване на обхвата на 

приложение на биоторовете. 
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Компании, произвеждащи биоторове с търговска цел  
 

Водещи компании, произвеждащи биоторове с търговска цел са: 

❖ Novozymes A/S  

❖ Rizobacter Argentina S.A.  

❖ Lallemand Inc.  

❖ National Fertilizers Limited  

❖ Madras Fertilizers Limited  

❖ Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.  

❖ T Stanes & Company Limited  

❖ Camson Bio Technologies Limited  

❖ Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.  

❖ Biomax  

❖ Symborg  

❖ Agri Life  

❖ Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation 
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