
l Различни технологични решения за редуциране 
употребата на пестициди при производството на 
грозде, плодове и зеленчуци.

Фокусът ще бъде върху:

l Методи за мониторинг на вредители;

l Приложение на биогенти и продукти от ботани
чес ки и микробиален произход за контрол на 
вре дителите;

l Устойчиви сортове на патогенни за културните 
растения организми;

l Иновативни подходи за прилагане на продукти 
за растителна защита;

l Запознаване на земеделските стопани с ефекта на 
груповото използване (в т.ч. чрез системи за кап
ково напояване) на различни торове за пи пер, гла  
весто зеле и други зеленчуци;

l Представяне на технологични решения за еколо
госъобразно торене на различни сортове на един 
вид зеленчукова култура; 

l Демонстрации на иновативни практики в рас ти
телното хранене (в т.ч. аквапоника и хидропоника) 
 ефективност и опазване на околната среда; 

l Запознаване на земеделските стопани с еколо гич
ните и икономически ефекти от изготвянето на 
ба ланс на хранителните вещества на ниво ферма 
чрез анализ на почвата и листата; 

l Представяне на системата от препоръки за то ре
не, базирана на концепцията – подходящ тор в 
под хо дя ща норма, в подходящо време и по под
ходящ начин.

За допълнителна информация:
Петя Куманова – координатор на  
хъб България, мрежа 7
e-mail: pkumanova@naas.government.bg  
тел.: +359887626246

За допълнителна информация:
Станимир Стефанов – координатор на  
хъб България - мрежа 9
e-mail: sstefanov@naas.government.bg  
тел.: +359883426758

ХЪБ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВИ:

ДЕмонСТРАцИоннИ ДЕйноСТИ:

ПРоЕКТ По ПРоГРАмА „ХоРИЗонТ 2020”
„СВЪРЗАнИ В мРЕЖИ ЕВРоПЕйСКИ ФЕРмИ ЗА СТИмУЛИРАнЕ  

нА ВЗАИмноТо оБоГАТЯВАнЕ нА ЗнАнИЯТА И ИЗПоЛЗВАнЕТо  
нА ИноВАцИИ ЧРЕЗ ДЕмонСТРАцИИ” (NEFERTITI)

Networking European Farms to Enhance cRoss ferTilisation and Innovation uptake  
Through demonstratIon (NEFERTITI)

ХЪБ БЪЛГАРИЯ - мРЕЖА 7
ПовИшаване ефектИвността ПРИ 
ИЗПолЗването на хРанИтелнИ 
вещества в гРаДИнаРството

ХЪБ БЪЛГАРИЯ - мРЕЖА 9
наМаляване УПотРебата  
на ПестИцИДИ ПРИ 
ПРоИЗвоДството на гРоЗДе, 
ПлоДове И ЗеленчУцИ



l да обмените специфични знания и добри 
практики в областта на земеделието;

l да намерите подходящо решение на ваши те 
проблеми и предизвикателства;

l да се възползвате от безплатни съ вети, опит и 
идеи за нови решения;

l да придобиете и обмените технически ино
вативни знания и ноухау;

l да популяризирате вашата ферма и/или да 
споделите вашите иновативни постижения и 
ноухау;

l да участвате в найголямата европейска 
селскостопанска демонстрационна мрежа;

l да имате достъп до нова информация, зна ния  
и иновации от цяла европа;

l да станете поконкурентоспособни;

l да откриете нови съмишленици във вашия 
район;

l да създадете контакти с производители от 
други  европейски страни;

l да участвате в демонстрации.

нссЗ контакти:

www.naas.government.bg 
office@naas.government.bg 

ПРИСЪЕДИнЕТЕ СЕ  КЪм мРЕЖАТА  
По ПРоЕКТ NEFERTITI, АКо ИСКАТЕ:

www.nefertiti-h2020.eu

NEFERTITI.EU

NEFERTITI

@NEFERTITI_EU

europe@acta.asso.fr

КАРТА 
нА ХЪБА

Този проект се финансира по Програмата за 
научни изследвания и иновации на Европейския 
съюз „Хоризонт 2020” по споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ № 772705


