
                                
                                  

 

Дата на демонстрацията
 
Място на провеждане
земеделски стопанин Калоян Михайлов

Добре 

Организатори:
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
 
Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
университет 
на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 
финанс
 
Информационната среща
посетят 
организации и други заинтересовани лица в областта на
 
Цел на демонстрацията:
трайни насаждения
насаждения
 
Основните теми на демонстрацията са следните: 
на хранителни вещества при отглеждане на 
регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 
добива 
 
Място и час на срещата за 
 Пред кметството на с.Умаревци, общ. Ловеч  
 
Начален час на събитието:
Краен час на събитието:
 
Участието е безплатно и е без предварителна

                                  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

                                                           

овощарството

Дата на демонстрацията

Място на провеждане
земеделски стопанин Калоян Михайлов

Добре дошли на информационна среща

Организатори: 
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
университет - Пловдив с подкрепата на хъб 
на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 
финансиран по Програма Хоризонт 2020. 

Информационната среща
посетят - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 
организации и други заинтересовани лица в областта на

Цел на демонстрацията:
трайни насаждения
насаждения. 

Основните теми на демонстрацията са следните: 
на хранителни вещества при отглеждане на 
регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 

 и различни технологични въпроси 

Място и час на срещата за 
Пред кметството на с.Умаревци, общ. Ловеч  

Начален час на събитието:
Краен час на събитието:

Участието е безплатно и е без предварителна

             
                                   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

                                                           

„Ефективно използ
овощарството

Дата на демонстрацията: 

Място на провеждане: с.
земеделски стопанин Калоян Михайлов

дошли на информационна среща
използване на хранителните вещества в овощарството

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
Пловдив с подкрепата на хъб 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 
иран по Програма Хоризонт 2020. 

Информационната среща-семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

организации и други заинтересовани лица в областта на

Цел на демонстрацията: Разпространение на знания и информация в сферата на 
трайни насаждения и различни

Основните теми на демонстрацията са следните: 
на хранителни вещества при отглеждане на 
регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 

и различни технологични въпроси 

Място и час на срещата за 
Пред кметството на с.Умаревци, общ. Ловеч  

Начален час на събитието:
Краен час на събитието: 15.

Участието е безплатно и е без предварителна

                           

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

                                                           

„Ефективно използ
овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно 

отглеждане на трайни насаждения“

 21 октомври

с. Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 
земеделски стопанин Калоян Михайлов

дошли на информационна среща
използване на хранителните вещества в овощарството

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
Пловдив с подкрепата на хъб 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 
иран по Програма Хоризонт 2020. 

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

организации и други заинтересовани лица в областта на

Разпространение на знания и информация в сферата на 
различни технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Основните теми на демонстрацията са следните: 
на хранителни вещества при отглеждане на 
регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 

и различни технологични въпроси 

Място и час на срещата за събитието
Пред кметството на с.Умаревци, общ. Ловеч  

Начален час на събитието:  11.00 часа

15.30 часа 

Участието е безплатно и е без предварителна

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

                  
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

                                                           НА ТЕМА:

„Ефективно използване на хранителните вещества в 
и  някои технологични въпроси при интензивно 

отглеждане на трайни насаждения“

октомври 2020 г. 

Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 
земеделски стопанин Калоян Михайлов 

дошли на информационна среща-семинар с демонстрация на тема „Ефективно 
използване на хранителните вещества в овощарството

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
Пловдив с подкрепата на хъб България

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 
иран по Програма Хоризонт 2020.  

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

организации и други заинтересовани лица в областта на

Разпространение на знания и информация в сферата на 
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Основните теми на демонстрацията са следните: 
на хранителни вещества при отглеждане на трайни насаждения
регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 

и различни технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни насаждения.

събитието:  
Пред кметството на с.Умаревци, общ. Ловеч  - 10.45 ч.

11.00 часа 

Участието е безплатно и е без предварителна регистрация! Заповядайте!

             

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

                  
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

НА ТЕМА: 

ване на хранителните вещества в 
и  някои технологични въпроси при интензивно 

отглеждане на трайни насаждения“

г. (сряда) 

Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 

семинар с демонстрация на тема „Ефективно 
използване на хранителните вещества в овощарството

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрен университет 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Разпространение на знания и информация в сферата на 
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Основните теми на демонстрацията са следните: Подобрена ефективност на използването 
трайни насаждения

регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 
интензивно отглеждане на трайни насаждения.

10.45 ч. 

регистрация! Заповядайте!

                                  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ПЛОВДИВ

                   
СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

ване на хранителните вещества в 
и  някои технологични въпроси при интензивно 

отглеждане на трайни насаждения“

 

Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 

семинар с демонстрация на тема „Ефективно 
използване на хранителните вещества в овощарството

Аграрен университет 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
на мрежа № 7 „Подобрена ефективност 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

земеделието. 

Разпространение на знания и информация в сферата на 
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Подобрена ефективност на използването 
трайни насаждения, приложение

регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 
интензивно отглеждане на трайни насаждения.

регистрация! Заповядайте!

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ПЛОВДИВ 

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

ване на хранителните вещества в 
и  някои технологични въпроси при интензивно 

отглеждане на трайни насаждения“ 

Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 

семинар с демонстрация на тема „Ефективно 
използване на хранителните вещества в овощарството“. 

Аграрен университет - Пловдив.

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
на мрежа № 7 „Подобрена ефективност 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

 

Разпространение на знания и информация в сферата на 
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Подобрена ефективност на използването 
риложението

регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 
интензивно отглеждане на трайни насаждения.

регистрация! Заповядайте! 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

ване на хранителните вещества в 
и  някои технологични въпроси при интензивно 

Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 

семинар с демонстрация на тема „Ефективно 

Пловдив. 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
на мрежа № 7 „Подобрена ефективност 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

Разпространение на знания и информация в сферата на хранене на 
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Подобрена ефективност на използването 
то на растежни 

регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 
интензивно отглеждане на трайни насаждения.

 

 

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

и  някои технологични въпроси при интензивно 

Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, на овощната градина на 

семинар с демонстрация на тема „Ефективно 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч и Аграрен 
на мрежа № 7 „Подобрена ефективност 

на използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, 

семинар с демонстрацията е отворена за всички желаещи да я 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

хранене на 
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Подобрена ефективност на използването 
на растежни 

регулатори в овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на 
интензивно отглеждане на трайни насаждения. 



 
За допълнителни въпроси може да се свържете с: г-жа Милка Нанева – главен експерт 
координатор на  TOO на НССЗ в гр. Ловеч (lovech.m@naas.government.bg ; тел.: 0887 896 979)  
или  г-жа Милена Налбантова - член на екипа на НССЗ за изпълнение на проект NEFERTITI 
(Електронна поща: mnalbantova@naas.government.bg; тел.:+359 882476834); 

Интернет сайт: https://www.naas.government.bg; 

 

 



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

„Ефективно използване на хранителните вещества в 
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Дата на демонстрацията
Място на провеждане
стопанин К
 
                                         

11:00 - 11:

11:10 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45– 14:0

14:00 - 14:3

14:30 - 14:45
 

14:45-15.30
 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Ефективно използване на хранителните вещества в 
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Дата на демонстрацията
Място на провеждане
стопанин Калоян Михайлов

                                         

:10 Пристигане и р
30 Ефективно 

Приложението на растежни регулатори в 
нормиране и повишаване качеството на добива
Лектор: 

45 Почивка
00 Технологични въпроси във връзка с ин

насаждения
Лектор: доц. 

30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 
2014-2020 г
Лектори: експерти от ТОО на НССЗ гр. Ловеч

45 Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“
Лектор: член на екипа на НССЗ по 

30 Дискусия и закриване на демонстрацията.

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Ефективно използване на хранителните вещества в 
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Дата на демонстрацията: 21.10

Място на провеждане: с.Умаревци, общ. Ловеч,
алоян Михайлов – ябълкова овощна градина

                                          

Пристигане и регистрация
Ефективно използване на хранителни вещества 
Приложението на растежни регулатори в 
нормиране и повишаване качеството на добива
Лектор: доц. д-р Сава Табаков, АУ 

Почивка 
Технологични въпроси във връзка с ин
насаждения 
Лектор: доц. д-р Антон Йорданов, АУ 
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

2020 г 
Лектори: експерти от ТОО на НССЗ гр. Ловеч
Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“
Лектор: член на екипа на НССЗ по 

искусия и закриване на демонстрацията.

  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Ефективно използване на хранителните вещества в 
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

насаждения

10.2020 г.  (

с.Умаревци, общ. Ловеч,
ябълкова овощна градина

ПРОГРАМА

егистрация 
използване на хранителни вещества 

Приложението на растежни регулатори в 
нормиране и повишаване качеството на добива

р Сава Табаков, АУ 

Технологични въпроси във връзка с ин

р Антон Йорданов, АУ 
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

Лектори: експерти от ТОО на НССЗ гр. Ловеч
Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“
Лектор: член на екипа на НССЗ по 

искусия и закриване на демонстрацията.

 
 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР И 
НА ТЕМА:

Ефективно използване на хранителните вещества в 
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

насаждения
 

(сряда)  

с.Умаревци, общ. Ловеч, на овощната
ябълкова овощна градина

 

ПРОГРАМА

 на участниците
използване на хранителни вещества 

Приложението на растежни регулатори в 
нормиране и повишаване качеството на добива

р Сава Табаков, АУ - 

Технологични въпроси във връзка с ин

р Антон Йорданов, АУ 
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

Лектори: експерти от ТОО на НССЗ гр. Ловеч
Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“
Лектор: член на екипа на НССЗ по проекта

искусия и закриване на демонстрацията.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР И ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА ТЕМА: 

Ефективно използване на хранителните вещества в 
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

насаждения“ 

на овощната 
ябълкова овощна градина 

ПРОГРАМА 

на участниците 
използване на хранителни вещества 

Приложението на растежни регулатори в овощарството за контрол на растежа, 
нормиране и повишаване качеството на добива 

 Пловдив 

Технологични въпроси във връзка с интензивното отглеждане на трайни  

р Антон Йорданов, АУ - Пловдив
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

Лектори: експерти от ТОО на НССЗ гр. Ловеч
Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ 

проекта 
искусия и закриване на демонстрацията. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

 градина на земеделски 

използване на хранителни вещества при трайни насаждения
овощарството за контрол на растежа, 

 

тензивното отглеждане на трайни  

Пловдив 
Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

Лектори: експерти от ТОО на НССЗ гр. Ловеч 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

овощарството и  
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

градина на земеделски 

при трайни насаждения
овощарството за контрол на растежа, 

тензивното отглеждане на трайни  

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

овощарството и  
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

градина на земеделски 

при трайни насаждения
овощарството за контрол на растежа, 

тензивното отглеждане на трайни  

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 

при трайни насаждения.  
овощарството за контрол на растежа, 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 



 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

„Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
някои

Дата, час и място 
стопанство на ЗС 
 
На 21.10.2020
демонстрация 
овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
насаждения
сферата на хранене на трайни насаждения,  
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива
различни технологични въпроси при интензивно отглежда
Демонстрацията 
в областта на земеделието. 
Събитието се организира 
земеделието
ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството
NEFERTITI
запознаят по
на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци. 
 
Проект NEFERTITI е уникална мрежа
Института по земеделски технологии (ACTA) 
години и ще приключи 
намерена на уебсайта на проекта: 
 
 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

, час и място на събитието
топанство на ЗС Калоян Михайлов

.2020 г. (сряда
демонстрация на тема
овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
насаждения“. Целта на демонстрацията е 
сферата на хранене на трайни насаждения,  
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива
различни технологични въпроси при интензивно отглежда
Демонстрацията е безплатна и
в областта на земеделието. 
Събитието се организира 
земеделието (НССЗ) 
ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството
NEFERTITI, финансиран по Програма
запознаят по-добре зеленчукопроизводите
на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

Проект NEFERTITI е уникална мрежа
Института по земеделски технологии (ACTA) 
години и ще приключи 
намерена на уебсайта на проекта: 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

на събитието
Калоян Михайлов

сряда) от 11.00
на тема „Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
Целта на демонстрацията е 

сферата на хранене на трайни насаждения,  
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива
различни технологични въпроси при интензивно отглежда

безплатна и
в областта на земеделието.  
Събитието се организира от Териториалния областен офис на 

)  в гр. Ловеч
ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството

, финансиран по Програма
добре зеленчукопроизводите

на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

Проект NEFERTITI е уникална мрежа
Института по земеделски технологии (ACTA) 
години и ще приключи на 31 декември 2022 г. 
намерена на уебсайта на проекта: 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

насаждения

на събитието: 21.10.20
Калоян Михайлов – ябълкова овощна градина

.00 ч. ще бъде организиран
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
Целта на демонстрацията е 

сферата на хранене на трайни насаждения,  
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива
различни технологични въпроси при интензивно отглежда

безплатна и отворена

от Териториалния областен офис на 
Ловеч с подкрепата на

ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството
, финансиран по Програма 

добре зеленчукопроизводите
на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

Проект NEFERTITI е уникална мрежа
Института по земеделски технологии (ACTA) 

31 декември 2022 г. 
намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
за 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА ТЕМА:

 
Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  

технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
насаждения

.2020 г. (сряда
ябълкова овощна градина

ще бъде организиран
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
Целта на демонстрацията е разпространение на знания и информация в 

сферата на хранене на трайни насаждения,  приложението на растежни регулатори в 
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива
различни технологични въпроси при интензивно отглежда

а за представители 

от Териториалния областен офис на 
с подкрепата на 

ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството
 Хоризонт 

добре зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването 
на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

Проект NEFERTITI е уникална мрежа, включваща 32 партньори и координирана от 
Института по земеделски технологии (ACTA) - Франция. Продължителността на проекта е 4 

31 декември 2022 г. Допълнителна информация може да бъде 
www.nefertiti-h2020.eu

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ
НА ТЕМА: 

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

насаждения“ 

срядак), 11.00
ябълкова овощна градина

ще бъде организирана информационна среща
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
разпространение на знания и информация в 

приложението на растежни регулатори в 
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива
различни технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни насаждения.

за представители на всички заинтересовани страни 

от Териториалния областен офис на 
 хъб България

ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството
 2020. Основната цел на хъба е да се 

лите и овощарите с ефективността на използването 
на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

, включваща 32 партньори и координирана от 
Франция. Продължителността на проекта е 4 

Допълнителна информация може да бъде 
h2020.eu.   

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

00 ч., с. Умаревци
ябълкова овощна градина. 

информационна среща
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
разпространение на знания и информация в 

приложението на растежни регулатори в 
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива

не на трайни насаждения.
на всички заинтересовани страни 

от Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в 
България на мрежа № 7 „Подобрена 

ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството
Основната цел на хъба е да се 

лите и овощарите с ефективността на използването 
на хранителни вещества при отглеждането на плодове и зеленчуци.  

, включваща 32 партньори и координирана от 
Франция. Продължителността на проекта е 4 

Допълнителна информация може да бъде 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

Умаревци, общ. 

информационна среща-
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
разпространение на знания и информация в 

приложението на растежни регулатори в 
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива

не на трайни насаждения.
на всички заинтересовани страни 

Национална служба за съвети в 
на мрежа № 7 „Подобрена 

ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ на
Основната цел на хъба е да се 

лите и овощарите с ефективността на използването 

, включваща 32 партньори и координирана от 
Франция. Продължителността на проекта е 4 

Допълнителна информация може да бъде 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

Ефективно използване на хранителните вещества в овощарството и  
технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 

, общ. Ловеч, в  

-семинар с 
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
разпространение на знания и информация в 

приложението на растежни регулатори в 
овощарството за контрол на растежа, нормиране и повишаване качеството на добива и 

не на трайни насаждения. 
на всички заинтересовани страни 

Национална служба за съвети в 
на мрежа № 7 „Подобрена 

“ на проект 
Основната цел на хъба е да се 

лите и овощарите с ефективността на използването 

, включваща 32 партньори и координирана от 
Франция. Продължителността на проекта е 4 

Допълнителна информация може да бъде 

в  

семинар с 
Ефективно използване на хранителните вещества в 

овощарството и  някои технологични въпроси при интензивно отглеждане на трайни 
разпространение на знания и информация в 

приложението на растежни регулатори в 
и 

на всички заинтересовани страни 

Национална служба за съвети в 
на мрежа № 7 „Подобрена 

проект 
Основната цел на хъба е да се 

лите и овощарите с ефективността на използването 

, включваща 32 партньори и координирана от 
Франция. Продължителността на проекта е 4 

Допълнителна информация може да бъде 


