
           

        
 
 

Дата:

Място на провеждане:
 

Организатори:
областен офис 
Пловдив
 
   9.45
 

10.
 
 

10.45

         
 

11.30

 
 

12

       
 

13

 

  
13

           

         

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

Дата: 25 октомври 2019

Място на провеждане:

Организатори:
областен офис 
Пловдив) 

9.45 – 10.

10.00  – 10.45
 Лектор: 

10.45 – 11.3

         Лектор: 

11.30 – 12.15

 Лектор: 

2.15 – 13.00

       Лектор: 

3.00 – 13.30

 Лектор

  

3.30 – 14.00

ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

25 октомври 2019

Място на провеждане:

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (
областен офис - Бургас) и 

10.00  Регистрация на участниците 

10.45  Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
Лектор:  проф.

30     Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 
насаждения

Лектор:  проф.

15  Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 
градини

Лектор:   проф.

.00     Икономиче
растителна защита

Лектор:   проф.

13.30 Възможности за подпомаган
селските райони ПРСР 2014
отглеждащи трайни насаждения

Лектор:   гл. 
в гр. 

00  Дискусия и з

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

25 октомври 2019 г. (петък

Място на провеждане: гр. Айтос, 

Национална служба за съвети в земеделието (
Бургас) и Селскостопанска академия 

егистрация на участниците 

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
проф. д-р В. 

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 
насаждения 
проф. д-р В. 

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 
градини 
проф. д-р В. 

Икономически 
растителна защита
проф. д-р В. 

ъзможности за подпомаган
селските райони ПРСР 2014
отглеждащи трайни насаждения

 експерт Г.
в гр. Бургас 

Дискусия и з

ПРОГРАМА 
СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

НА ТЕМА

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

петък) 

Айтос, обл. Бургас 

Национална служба за съвети в земеделието (
Селскостопанска академия 

егистрация на участниците 

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
 Божкова

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 
 
 Божкова

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

 Божкова

ски важни болести и неприятели 
растителна защита 

 Божкова

ъзможности за подпомаган
селските райони ПРСР 2014
отглеждащи трайни насаждения

експерт Г. Димитрова
 

Дискусия и закриване на семинара

         

ПРОГРАМА 
СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

НА ТЕМА

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ
 

обл. Бургас 

Национална служба за съвети в земеделието (
Селскостопанска академия 

егистрация на участниците и откриване 

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
Божкова, Институт по овощарство 

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 

Божкова, Институт по овощарство 

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

Божкова, Институт по овощарство 

важни болести и неприятели 

Божкова, Институт по овощарство 

ъзможности за подпомаган
селските райони ПРСР 2014-2020 г.
отглеждащи трайни насаждения

Димитрова - Териториален областен офис на НССЗ 

акриване на семинара

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА  
СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

НА ТЕМА: 

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

обл. Бургас - залата на 

Национална служба за съвети в земеделието (
Селскостопанска академия 

и откриване 

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
, Институт по овощарство 

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 

, Институт по овощарство 

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

, Институт по овощарство 

важни болести и неприятели 

, Институт по овощарство 

ъзможности за подпомагане по Програмата за развитие на 
2020 г. на 

отглеждащи трайни насаждения  
Териториален областен офис на НССЗ 

акриване на семинара      

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

на Oбщина Айтос

Национална служба за съвети в земеделието (
Селскостопанска академия (Институт по овощарство 

и откриване  

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
, Институт по овощарство 

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 

, Институт по овощарство 

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

, Институт по овощарство 

важни болести и неприятели - 

, Институт по овощарство 

по Програмата за развитие на 
на земеделските производители

Териториален областен офис на НССЗ 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 

ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 

СЕМИНАР  

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ

бщина Айтос 

Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 
Институт по овощарство 

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България
, Институт по овощарство - Пловдив

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 

, Институт по овощарство - Пловдив

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

, Институт по овощарство - Пловдив

 примерни схеми за 

, Институт по овощарство - Пловдив

по Програмата за развитие на 
земеделските производители

Териториален областен офис на НССЗ 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЛИВИ” 

 

Териториален 
Институт по овощарство 

Състояние и перспективи на сливовото производство  в България 
Пловдив 

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 

Пловдив 

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

Пловдив 

римерни схеми за 

Пловдив 

по Програмата за развитие на 
земеделските производители

Териториален областен офис на НССЗ 

 

Териториален 
Институт по овощарство - 

 

Подходящи сортове и подложки за създаване на сливови 

Основни елементи от технологията за отглеждане на сливови 

римерни схеми за 

по Програмата за развитие на 
земеделските производители 

Териториален областен офис на НССЗ 


