
 

 

 
 

 

П О К А Н А 
 

ОНЛАЙН СЕМИНАР 

НА ТЕМА: 

„Вредоносен ефект на растителнопаразитните нематоди при оранжерийно 

зеленчукопроизводство – симптоматика на проявлението, степен на 

патогенен ефект, успехи и трудности при използването на конвенционален 

и алтернативен подход в контролирането на вредителите“ 

 

Дата на събитието: 28.07.2020 г.  (вторник)  

 

Начин на провеждане: ОНЛАЙН 

Събитието се организира от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Пазарджик с 

подкрепата на хъб България на мрежа № 9 „Намаляване употребата на пестициди при 

производството на грозде, плодове и зеленчуци“.  

Семинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни 

работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани 

лица в областта на земеделието. 

 

Цел на семинара:  

Коментар върху разпространението и развитието на икономически значими групи 

фитопаразитни нематоди по основните видове зеленчуци, отглеждани в оранжерии. 

Разглеждане на отделни аспекти, свързани с храненето на нематодите по растенията, 

патогенен потенциал, и възможности на паразитите за предизвикване на колапс в 

производството. Разясняване на ефекта на използваните в момента средства за контрол и 

потенциал за развитие на нови, иновативни и непопулярни методи за въздействие. 

 

Основните теми на семинара ще бъдат следните:  

 Кратко представяне на биологичната същност на нематодите; 

 Фактори, обуславящи тяхното разпространение, развитие и патогенен ефект върху 

растенията; 

 Симптоми на нападение и възможности за ранна диагностика; 

 Участие на нематодите във формирането на почвения патогенен комплекс и 

въздействието му върху растенията; 

 Прилагане на физични, биологични и нетрадиционни екологоориентирани методи за 

контрол, като алтернатива на химичните субстанции и като начин за ограничаване на 

попадането и запазването в растителната продукция, почвата и водите на множество опасни 

метаболити. 

 

Начален час на събитието: 13.30 часа 

Краен час на събитието: 16.00 часа 

 

Участието е безплатно, но е необходима регистрация! 



 

Линк за регистрация: https://forms.gle/ZAZxpSWfsCtgPc968  

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/82874539181 

За допълнителна информация и въпроси се свържете с: Станимир Стефанов - член на 

екипа на НСЗЗ за изпълнение на проект NEFERTITI и координатор на хъб България на 

мрежа № 9 по проекта. 

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

Електронна поща: sstefanov@naas.government.bg 

Тел .: +359 883 426 758 

 

 

ПРОГРАМА 

13:30 - 13:40 Откриване  

Приветствие от организаторите 

13:40 - 13:50 
 

Представяне на проект „НЕФЕРТИТИ“ 

Лектор: член на екипа на НССЗ по проекта 

 

13:50 - 15:00 
 

Презентация на тема „Вредоносен ефект на растителнопаразитните нематоди 

при оранжерийно зеленчукопроизводство – симптоматика на проявлението, 

степен на патогенен ефект, успехи и трудности при използването на 

конвенционален и алтернативeн подход в контролирането на вредителите“ 

Лектор: д-р Мелика Мохамедова 

 

15:00 - 15:30 
 

Споделяне на добри практики и дискусия 

15:30 - 15:45 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 4.1.2. 

„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие 

на малки стопанства“  от ПРСР 2014-2020 

Лектор: експерт от ТОО - Пазарджик към НССЗ  

15:45  Дискусия и закриване на семинара 
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