
 
 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 

 

НА ТЕМА: 

 

Възможности за борба с плевелите при някои фуражни 

култури 
 

 

 
Дата:  27 август 2020 г. (четвъртък) 

 

Организатори:  Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис - гр. София) и ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИ КУЛТУРИ - Плевен 

към Селскостопанска академия 

 

По време на онлайн семинара: участниците ще се запознаят с основните 

плевели при житни и бобови култури и какви са методите за борба с тях; ще 

научат повече за специфични мерки за справяне със заплевеляването, 

включително и за методите за биологична борба. 

 
Начален час на онлайн семинара:    13:00 ч. 

 

Участието е безплатно, но е необходима регистрация! 

 

Линк за регистрация:   https://forms.gle/xRfpv5RSzvCnBFUp8 
 

Линк за достъп:   https://zoom.us/j/91712524872 

 

ID за семинара: 917 1252 4872 

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н 

Николай Николов (координатор на ТОО София област на НССЗ), тел: 0885 

605 456 и г-н Пламен Банчев (експерт в ТОО София област на НССЗ), тел: 0885 

832 550, имейл: sofia_oblast.m@naas.government.bg.  

 

 

Очакваме Ви! 

 

    

 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

https://forms.gle/xRfpv5RSzvCnBFUp8
https://zoom.us/j/91712524872
mailto:sofia_oblast.m@naas.government.bg


П Р О Г Р А М А 

 
 

13.00 – 13.15 
Откриване 

Представяне на лектора и участниците в семинара 

13.15  – 14.00 

 

Възможности за борба с плевелите при едногодишни и многогодишни 

фуражни житни култури. 

     Лектор: доц. д-р Пламен Серафимов, Институт по фуражни култури 

гр. Плевен 

 

 

 

14.00  – 14.45 

Възможности за борба с плевелите при едногодишни и многогодишни 

фуражни бобови култури.  

 
     Лектор: доц. д-р Пламен Серафимов, Институт по фуражни култури 

гр. Плевен 

 

14.45 – 15.00 

 

Дискусия 

15.00 – 15.15 

 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани по „Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в това число и по  

мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и 

малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, 

предизвикана от COVID-19“. 

     Лектори: Експерти от ТОО - София към НССЗ 

 

15.15 – 15.30 Дискусия и закриване на семинара 

  

 

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 


