Създаваме
иновативна индустрия в
България

Кои сме ние

Насекомо: иновация в биотехнологиите за устойчива и сигурна хранителна
верига

•

Насекомо е високотехнологична компания,
разработваща иновативно оборудване за
зараждащата се индустрия за насекоми

•

Създадохме роботи и автоматизирани решения за
отглеждане на насекоми

•

Ние разработваме платформа за изкуствен интелект,
за да помогнем на другите производители на
насекоми да станат по-ефективни

•

Ние изучаваме най-добрите хранителни рецептури, за
да постигнем високи резултати

•

В бъдеще ще изграждаме наши собствени фабрики в
Европа, използвайки технологиите, разработени в
нашия Глобален център за научноизследователска и
развойна дейност в Лозен
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Действителна технология за кръгова икономика
Набавяме остатъчни
селскостопански
продукти от надеждни
партньори за подготовка
на хранителна смес

СЪБИРАНЕ НА ОРГАНИЧНИ
ОСТАТЪЧНИ ПРОДУКТИ

Ларвите се отглеждат във вертикални
ферми, в контролирана затворена среда
с високо ниво на био-сигурност и охрана

ФЕРМА ЗА НАСЕКОМИ
Ларви на Черна муха войник се отглеждат
върху постеля от специална смес от
органична храна, която максимизира
ефективността им

ИЗВЛИЧАНЕ НА
ПРОТЕИН И МАСЛО

УПОТРЕБА ПРИ ЗЕМЕДЕЛИЕ
Почвеният подобрител е
органична тор, одобрен
за използване в
биологично земеделие

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

Ларвите се
стерилизират,
деактивират и
изсушават и от тях
се получават
протеин и масло

Протеинът е основен компонент за
храна за животни (ферми, рибни
ферми, домашни любимци и др.)
Почвеният подобрител се състои от
остатъците от хранителната постеля и
сухите черупки от какавидите
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Използваме биоконвертирането чрез насекоми, за да решим проблемите с
нарастващия дефицит и риск за околната среда
Ситуацията днес:
нарастващото търсене на
протеини изисква ресурси

През 2050г. ще има търсене
на допълнителни 100
милиона тона животински
протеини годишно

… Това търсене
ще наложи допълнителното
производство на стотици милиони
тонове фуражи за животни

Проблем: настоящи неустойчиви практики за
производство на протеини

80% oт обработваемата
земя вече се
използва за пасища или
изхранване на животни

Близо 90% от
световните запаси
на дива риба са преексплоатирани или
вече изчерпани

2 милиона хектара гори
се изсичат ежегодно в Южна
Америка, за да се освободи
земя за отглеждане на соя

Фуражният запас на ЕС
се внася. Нарастващото
търсене води до
значителни колебания в
цените

Около 30-40% от храната в
САЩ/Западна Европа се разваля
и изхвърля

Решение: насекомите ефикасно
превръщат остатъчни продукти в
храна

Протеинът от насекоми е
отличен заместител на
соята и рибното брашно

Изключително ефикасно
преработване на растителни
отпадъци - 60% в рамките на 10 дни
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Протеините от насекоми имат голяма икономическа и екологична стойност

Отличен продукт с висока икономическа стойност

Подобно или подобро съдържание
на протеини и
мазнини

Подобрен растеж на
отглежданите
животни

Хипоалергични,
подобрена
устойчивост към
болести

Естествена храна за
риби, домашни
птици, прасета и
други животни

Разход съпоставим с
този на рибното
брашно

Стабилни цени, за
разлика от
флуктуациите при
рибното брашно

По-добро решение за околната среда

Нужда от по-малко
земя в сравнение на
другите източници на
протеини за фуражи

Не налага
обезлесяване

Местното
производство
намалява въглеродния
отпечатък

160 пъти по-малка
консумация на вода в
сравнение с
производството на
соя

1Т протеин от насекоми замества
5Т дива риба, използвана за
производството на рибно брашно
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Мухата «Черен войник» (BSF) е най-добрият агент за биоконверсия и е одобрена
за земеделски нужди в ЕС
Какво е BSF?

Най-добри показатели в сравнение с другите
насекоми

Одобрена за отглеждане като насекомо
от ЕС

Муха от тропиците, която сега е разпространена
по всички континенти и в по-голямата част на
Европа, достигнала на север до Чехия

Много висока ефективност при хранене. Изисква помалко от 3 кг фураж за 1 кг наддаване на телесно
тегло

Протеините от насекоми за аквакултури и храна
за домашни любимци са одобрени от
администрацията на ЕС през 2017 г.

Натрупва всички запаси за жизнения си цикъл
като ларва. Възрастните мухи живеят около 4
дни, не се хранят, не хапят и не пренасят зарази

По-подходящо химично съдържание за производство
на фуражи в сравнение с повечето комерсиализирани
насекоми (42% суров протеин, 35% липиди)

През 2021 г . са одобрени от ЕС за използване
като храна за домашни птици и свине. Одобрени
са за фураж за домашни птици от Американската
агенция по храните

За разлика от другите мухи, мухата „Черен
войник“ не е инвазивен вид и не се счита за
вредител

Достига зрялост 5 пъти по-бързо от другите насекоми,
използвани за фураж
Най-добре проучена за използване като храна за
домашни птици (от 1973 г.)

Маслото от насекоми е разрешено във всички
фуражи за животни
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Производство оползотворяващо остатъчни продукти
Входящите суровини

ПРОТЕИНОВО

МАСЛО ОТ

ПОЧВЕН

БИРЕНА МАЯ

БРАШНО

ЛАРВИ

ПОДОБРИТЕЛ

- Подбрана и доставена от
местни производители
- Остатъчен продукт от
пивоварната индустрия
- Съхраняват се в
затворени контейнери,
като разтвор с 90% вода и
10% мая

- Богато протеиново
брашно от обезмаслени
ларви.
- Одобрено за храна за
всякакъв вид животни (в
ЕС е одобрено от 2017).
- Съдържа 55% протеин,
16% въглехидрати и 15%
мазнини.

- Рафинирано масло,
богато на средноверижни
мастни киселини с ползи
за цялостното здраве на
животните.
- Използва се в храни за
домашни любимци, свине
и птицеферми.
- Съдържа 61% наситени,
24% полиненаситени, 15%
мононенаситени мастни
киселини.

ПШЕНИЧНИ

ИЗПОЛЗВАНА

ТРИЦИ

- Подбрани и доставени от
реномирани местни
производители
- Остатъчен продукт от
зърнопреработвателната
индустрия
- Съхраняват се в сухо
състояние

Изходящите продукти
ВОДА

- Аналог на органична
тор, богат на основни
микроелементи за
растежа на растенията
и имунната система.
- Използва се за всички
видове селско
стопанство.
- Макро хранителни
вещества: азот, фосфор,
калий.Микроелементи:
магнезий, калций и
желязо.
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Целевият пазар е огромен и расте благодарение на конкурентните предимства на
продуктите и положителните регулаторни промени
Фураж за аквакултури

Храна за домашни
любимци

Фураж за свине- и
птицевъдството

Обогатяване на
почвите

Технически продукти

Общо: 119 € млрд.

Общо: 61 € млрд.

Общо: 220 € млрд.

Общо: 100 € млрд.

Общо: неопределен

Тор от обвивките на ларвите
на черната муха и фибрите.

Козметика: маслото от BSF е
подходящо за продукти за
грижа за кожата поради
антибактериалните си
свойства

Естетствена храна за рибата
(пример ≈ 40% of диетата
на дивата пъстърва).

Пазарен обем ≈ 20 € мрд.
само в ЕС.

Рибите имат по-голяма
нужда от животински
протеини в сравнение с
други отглеждани видове.

Насекомите са част от
естествения хранителен
режим на котки, кучета,
птици и влечуги за
домашно отглеждане.

Разрешен в ЕС от 2017 г.
насам.
И добавка, и заместител на
други суровини за фуражи
(рибно брашно).

5 до 10% от домашните
любимци имат алергии към
стандартна храна. Храната
на основата на насекоми е
хипоалергенна.

Разрешен в ЕС от 2021 г.
Изследванията показват
подобрено здраве и по-бърз
растеж с добавка на само 35% продукти от насекоми в
диетата на животните.
Алтернативите (напр. соя) са
основни причини за
обезлесяването, като
разходите за тях са се
увеличили трикратно за
последните 20 г.

Перфектен избор за
подхранване и
възстановяване на почвата
Богат на органични
вещества, основни
минерали и хитин
Допринася за здрави
култури и укрепва
естествената защита на
растенията

Фармация: естествените
антибиотици от BSF могат се
влагат в нови лекарства
Химия: Хитин с първокласна
чистота може да бъде
извлечен от BSF
Енергия: производство на
биогорива от BSF масло
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Протеините от насекоми са бъдещето на храната за хора и животни

…Днес, много от храната за
риби се състои всъщност от
риба. Отглеждането на
насекоми може да помогне за
спасяване на рибата в
океаните

…природата вече е създала
много от най-умните
решения. Хората просто
трябва да измислят найдобрия начин да ги
пресъздадат

…потенциалът за
протеините от
насекоми в пазара
за фуражи е много поголям от сегашното
ниво на предлагане
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Насекомо е най-голямата компания за отглеждане на насекоми в Централна и
Източна Европа
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Европейски компании от Холандия и Франция са световни лидери.
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Европейски регулации
•

Как е регулирана индустрията:
–
–

•

Регламент (ЕС) 2017/893 от 24 май 2017 година позволява отглеждането на 7 вида насекоми, включително и на Черна муха
войник
Регламент (ЕС) 2021/1372 от 17 август 2021 позволява употребата на продукти, получени от насекоми и в частност употребата им
като съставка в храни за домашни любимци, храна за аквакултури, фураж за домашни птици и прасета

Посочваме за пример регулация във Франция (една от водещите държави в развитието на индустрията):
–

–

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique no 2150 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement: Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance
minimale de: – 10 mètres des limites de propriété de l’installation; – 50 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des
tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la
jouissance), des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers. Lorsque le substrat utilisé pour l’élevage n’est pas un sous-produit animal, cette distance est de 35 mètres;
Заповед от 21.11.2017 г. на Министерството на екологичния и социален преход на Република Франция относно общите
изисквания, приложими към инсталациите, попадащи в системата за деклариране с периодичен контрол по позиция №2150 от
номенклатурата на класифицираните инсталации за опазване на околната среда, определящ минимални отстояния на
животновъдните сгради и техните пристройки както следва: „10 метра от границите на имота на обекта; 50 метра от жилища или
помещения, обикновено обитавани от трети страни (с изключение на жилища, заето от персонал на инсталацията,
настаняването и отдаването под наем, които операторът използва), стадиони или одобрени къмпинги, както и зони,
предназначени за настаняване чрез градоустройствени документи, противопоставими на трети лица. Когато субстратът,
използван за развъждане, не е страничен животински продукт, това разстояние е 35 метра“.
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Наши конкуренти в Европа и САЩ – разположение (1)
Innovafeed 1, Франция
Първото предприятие на
Innovafeed във Франция с
4000 м2 застроена площ и 2
пъти по-голям капацитет от
предприятието ни в Лозен е
на около 240 м от жилищни
сгради.
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Наши конкуренти в Европа и САЩ – разположение (2)
Innovafeed 2, Франция
Второто предприятие на
Innovafeed във Франция със
сегашна застроена площ от
10000 м2 (понастоящем в
процес на разширение) и над
20 пъти по-голям планиран
капацитет от предприятието
ни в Лозен е на около 400 м
от жилищни сгради
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Наши конкуренти в Европа и САЩ – разположение (3)
HiProMine, Полша
Предприятието на HiProMine
в Полша с капацитет колкото
в Лозен е на около 70 м от
жилищни сгради
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Наши конкуренти в Европа и САЩ – разположение (4)
Protifarm, Холандия
Предприятието на Protifarm в
Холандия е на около 100 м от
жилищни сгради
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Наши конкуренти в Европа и САЩ – разположение (5)
AgriProtein, Калифорния,
САЩ
Предприятието на AgriProtein
в Калифорния, САЩ е с 16
пъти по-голям капацитет от
предвиждания в Лозен и е на
около 160 м от жилищни
сгради. AgriProtein работи
също по откриване на нови
предприятия от подобен
мащаб в Белгия и Холандия
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Наши конкуренти в Европа и САЩ – разположение (6)
Entocycle, Лондон,
Великобритания
Entocycle са разположени в
сърцето на Лондон,
непосредствено до
терминала Лондон Бридж, в
близост до Кметството, Тауър
Бридж и множество бизнес
центрове и жилищни сгради
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Разположение на демонстрационния център на Насекомо в Лозен
Насекомо, Лозен
Демонстрационният център
на Насекомо е разположен на
около 850 м от първата къща
в селото. Развойната база ще
бъде шоурум за
разработваните от
компанията технологии и
оборудване и ще бъде
посещавана от инвеститори и
потенциални клиенти от цял
свят.
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Демо-производство в Лозен

План-разпределение на производството

•

•

•
•

Център за селекция – зоната, в която от избрана част от
популациите подбираме ларвите с най-добри гени, за да бъдат
мултиплицирани в центъра за размножаване.
Център за репродукция – зоната, в която мултиплицираме
популацията от ларви за нуждите на демо-производството на
крайните продукти, както и размножаване на малка част от
популацията, чрез достигане до етап на зрялост и период за
размножаване,
за
да
осигурим
непрекъснатост
на
производствения ни цикъл.
Зала за отглеждане – зоната, в която се извършва отглеждане на
ларви за целите на демо-производството.
Зала за преработка – чистата зона, в която се произвеждат
крайните продукти
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Контрол на средата и въздушните маси

•
•
•
•
•

Всички мухи се отглеждат в затворени клетки, позиционирани в плътно затворени помещения
Всички производствени помещения се обособяват като самостоятелни такива чрез плътни стени и тавани от сандвич
панели, които не пропускат разпространение на емисии и без пряк достъп до външна среда.
Допълнително уплътняване на фугите на панелите.
Проектиране на производствените помещения без прозорци.
Вратите на производствените помещения ще се държат затворени и са оборудвани с автомати за затваряне.

Забележка: Изображенията са визуална референция, аналог за планираните от нас помещения (съоръжения)
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Не замаскираме миризмите, а ги неутрализираме

•
•
•
•
•

Всички изходящи и входящи въздушни маси в производствените помещения циркулират в изцяло затворена и
контролирана вентилационна и климатична система
Климатични и вентилационни системи, поддържащи налягане на въздуха по-ниско от това извън помещението.
Монтиране на озон генериращи системи с UV тела при вентилационните и климатичните системи на всеки от
изходящите въздуховоди от производствените помещения. Озонът е изключително подходящ и ефективен за целта,
тъй като не замаскира миризмите, а директно ги неутрализира.
Намаляване на общото количество въздух, необходимо за физиологични нужди за насекомите при работата на
инсталацията, чрез подаването му през оптимално разположени въздуховоди.
Системата е проектирана така, че да преизползва около 70% от въздуха в помещенията, чрез рекуперация

Забележка: Изображенията са визуална референция, аналог за планираните от нас помещения (съоръжения)
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Основни дейности на централата ни в Лозен

•
•
•
•

Разположение на световната централа на Насекомо
Проектът е производствена база в малък мащаб, която ще служи за демо център за инвеститори от света.
Развойна дейност и усъвършенстване на технологията ни и прототипиране на машини, които са водеща световна
технология в индустрията
Синхрон с местното население и установяване на добри взаимоотношения,
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Нашите планове

Пътят ни за развитие

Първа развойна база

Демонстрационен
център

Първо промишлено
предприятие

Елин Пелин
2018-2020

Лозен
2021-2023

Югоизточна България
2023+

Инвестиция
4 MBGN

Инвестиция
8 MBGN

Инвестиция
40 MBGN

Експанзия по света

Европа/Азия
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Ключови партноьри
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Иновационни и академични партньорства
- Когнитивна роботика за
индустриално отглеждане на
насекоми_H2020

- Генетичен център за черна муха
войник, съвместна компания

- Нови кръгови материали и
валоризация на отпадъци от
рибарството–H Europe

- Лаборатория за научни
изследвания за черна муха
войник,
Нови диети за животновъдството

- Развитие на научни кадри за
Насекомо, област: екстракция
на съставки
- Развитие на научни кадри за
Насекомо, област: генетика на
насекомите
- Член на клуба EIT RisingFoodStars
Комерсиализация на иновации
за хранителната система

- Приложни изследвания на
нови продукти от проетин на
насекоми, НПКНИ за хранителните
технологии и селското стопанство

- Разработка на нови продукти и
диети за животновъдството,
съвместно със Съюза на
птицевъдите в България
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Награди
- Печат за върхови постижения
oт ЕК за проект
‘2020

- Финалист в конкурса
Иновативно предприятие на
годината, „Зелена иновация“
‘2020

- Топ 5 компании социалнииноватори в света
‘2018

- Награда на Българската
фондова борса за зелен
стартъп
‘2021

- Награда заинвеститор на
годината за „Иновативен
продукт на годината“
‘2020

- Топ 4 компании в световния
конкурс Future Agro Challenge
‘2019
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