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Maurer Parat GmbH

maurer-parat.de

Аграрно търговско предприятие с фокус търговия и складиране, както 

и импорт и експорт на картофи и лук. Подготовка и пласмент на 

картофи и лук на регионалното селско стопанство, пласмент на 

зърнени храни и продажба на селскостопански продукти на 

земеделци и градинари в регион Пфалц. Експорт на картофи и лук в 

европейските страни. не

Вносители, 

дистрибутори, търговци, 

търговии на едро с 

хранителни стоки

Изисквания за качество, 

капацитет на 

националното 

производство, 

количествени нужди, 

потребителски навици и 

поведение на 

населението

3

RAISA eG

www.raisa.de

RAISA eG, като традиционна първична кооперация с 50 търговски 

пункта и над 450 служители в областта между Елба и Пфалц, е 

компетентен и силен партньор за селския район в областите: аграрна 

търговия със смесено фуражно производство, енергия (горива), 

търговия на дребно, както и складова и транспортна логистика. С 

оборот от близо 330 млн. евро и 3200 членове това е една от най-

големите кооперации в Германия. 

Компанията предлага на пазара картофи за засаждане, картофи за 

готвене и индустриални картофи и има участие в предприятия за 

изследване и отглеждане на картофи. не

Вносители, 

дистрибутори, търговци, 

търговии на едро и 

дребно с хранителни 

стоки, 

картофопреработваща 

индустрия

Пазарни данни, начини за 

търговия, структури по 

съответните етапите по 

веригата на добавената 

стойност
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Raiffeisen-Warengenossenschaft 

Niedersachsen Mitte eG

www.raiffeisenmitte.de 

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG (Raiffeisen 

Mitte) е силен и компетентен партньор на селското стопанство и на 

населението в сърцето на Долна Саксония. Развива дейност в 

окръзите Нийнбург, Дийпхолц, Верден и в регион Хановер. 

С около 400 служители Raiffeisen Mitte осигурява на селското 

стопанство суровини, предлага на пазара тяхното производство и 

предлага широк набор от услуги и консултации. 22 търговски пункта и 

3 центъра за картофи са гаранция за кратки пътища и висока 

ефективност. 

Като кооперативно предприятие има около 2800 членове и е в тясна 

връзка с региона.

Сфери на дейност: за картофите предлагат консултации за 

засаждане, складиране и търговия; за фуражите - смесващо 

предприятие и пласмент; за зърнени култури - консултации за 

засаждане и търговия; продажба на торове; препарати за растителна 

защита - консултации и продажба; горива - мрежа от бензиностанции, 

търговия с дизел и нафта; добитък - търговия не

Вносители, търговии на 

едро и дребно с 

хранителни стоки

Канали за покупки и 

продажби, структура на 

земеделските стопанства

Weuthen е дъщерно дружество на Raiffeisen Waren Zentrale в Кьолн, 

търговец на едро в аграрния сектор, за картофи за готвене, 

индустриални картофи, картофи, съдържащи повече нишесте и 

картофи за засаждане, както и за лук. да

Вносители, 

дистрибутори, търговци, 

търговии на едро и 

дребно с хранителни 

стоки

Аграрният сектор като 

цяло

www.weuthen-gmbh.de 1

Weuthen Agrarhandel GmbH & Co. KG 

1 от 3 страници

http://www.weuthen-gmbh.de/
https://maurer-parat.de/
http://www.raisa.de/
http://www.raiffeisenmitte.de/
http://www.weuthen-gmbh.de/


СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ГЕРМАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ "КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ" НА ПОСЕЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

22-24 май 2019 г.

Предприятие Интернет страница Кратко описание на дейността

Изнася ли 

вече за 

България? Интерес за контакт с Теми от интерес

5

Raiffeisen-Warengenossenschaft 

Osthannover eG

www.rwg-osthannover.de

RWG Osthannover eG е предприятие на регионалните земеделци. То 

търгува със суровини за земеделците - фуражи, семена, торове, 

растителна защита, горива и земеделска техника, и осигурява 

пласмента на произведената селскостопанска продукция - зърнени 

култури, моркови, лук и цвекло. През дъщерни дружества продуктите 

се реализират на пазара и се предоставя складово пространство.

Дъщерните дружества GROKA Großkartoffelvertrieb Dollbergen GmbH 

& Co. KG и Uetzer-Zwiebel GmbH & Co. KG Vertriebsgesellschaft 

предлагат на пазара в района на Долберген лук, картофи и 

индустриални картофи. H.Grove GmbH (също 100% дъщерно 

дружество) отговаря за пласмента на картофи, лук и пресни 

зеленчуци за района Хановер. Моркови за индустриални нужди и 

специални фуражи от моркови и цвекло продава OLEWO GmbH. не вносители, дистрибутори

Структурите за засаждане 

и пласмент; техника за 

засаждане и складиране; 

основни канали за 

пласмент и предпочитани 

сортове
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Wild Kartoffel- und Zweibelmarkt GmbH

www.wild-eppingen.de

Семейно управляваното предприятие от над 60 години е силен 

партньор за разпространение и продажба на картофени и лукови 

продукти, салати, плодове и заленчуци.

Към клиентите им се числят именити филиални дружества и 

търговски вериги за хранителни стоки, както и едри потребители, 

заводски столове, кетъринг фирми и индустриални предприятия. 

Клиентите се обслужват с ежедневни доставки на свежи и надеждни 

продукти. 

Продукти за износ: Картофи и белени картофи не

вносители, търговии на 

едро и дребно с 

хранителни стоки, 

гастрономията

Картофите в търговията 

на дребно и едро 

(гастрономията, хранене 

извън дома)
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Straubinger Kartoffelhandels GmbH

www.sr-kartoffel.de

Износ на картофи за готвене и картофи за преработка, както и лук

Склад за щайги (4500 т) и пакетажен цех

Подготовка, складиране, опаковане и пласмент на картофи за 

готвене, картофи за преработка, нишестени картофи, както и лук 

Продабжа на картофи за засаждане

Предимно регионално закупуване

Продажби: износ за Южна и Източна Европа да

дистрибутори, търговии 

на едро с хранителни 

стоки
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Raiffeisen Centralheide eG

www.centralheide.com

Съществува от 1.07.2000 г. и е възникнало чрез сливането на няколко 

кооперации в днешния район за търговия, на централен Люнебургер 

Хайде. Предприятието, което има 100-годишна история в областта 

Хайде и има около 850 члена, поддържа 30 клона и офиси в окръзите 

Хайде и Целе.

Освен аграрната търговия като основен стълб на предприятието за 

успеха му допринася търговията с горива, мрежата от 

бензиностанции и Райфайзен-пазарите. В многообразните работни 

области и райони за продажба са заети около 200 служители. 

Оборотът от последната година възлиза на 127 млн. евро.

Продукти за износ: Картофи за готвене да

Търговии на едро с 

хранителни стоки

Oрганизация на пазара за 

картофи; структурата на 

картофопроизводството
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Saatbau Stoetze RWG eG

www.saatbau-stoetze.de

Селскостопанска кооперация за покупко-продажби - експорт на лук и 

картофи да

Вносители, търговии на 

едро и дребно с 

хранителни стоки Култивиране и техника
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TASC International GmbH

www.tasc-intl.com

Международно аграрно търговско предприятие. Фокусът на 

стопанската дейност е върху картофопреработващия сектор, като 

например търговия с картофи за производство на картофен чипс и 

пържени картофи.

Продукти за износ: картофи за производство на картофен чипс и 

пържени картофи, транспорт, консултации за отглеждането, анализ 

на качеството не

Дистрибутори, 

картофопреработваща 

индустрия

Местен пазар на картофи, 

пазар на чипс и пържени 

картофи, фитосанитарни 

норми

Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft 

eG

Аграрна търговия с фокус търговия с картофи

Продукти за износ: Картофи и лук; подготовка на картофите за 

готвене и катрофи за преработка за търговската мрежа за хранителни 

продукти и съотв. за преработващата индустрия да

Вносители, 

дистрибутори, търговци, 

търговии на едро и 

дребно с хранителни 

стоки, 

картофопреработваща 

индустрия

Инфраструктура, 

конкуренция на пазара на 

картофи и лук, изисквания 

за качество

www.heidesand.de11
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