
 

 

 

 
Линк за регистрация:
 
Линк за достъп:
 
ID за семинара:
 
За допълнителна информация и въпроси
Рупов (координатор на ТОО 
blagoevgrad.m@naas.government.bg
 
Очакваме Ви!
 

 

Дата на събитието
Място на
 
Организатор:

 
Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
рамките на
хранителните вещества в градинарството“. 
участват -
организации и

 
Цел на уеб
Разпространение
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.
 
Начален час
Краен час

Участието в уебинара е безплатно, но е 
 
Линк за регистрация:
 
Линк за достъп:
 
ID за семинара:
 
За допълнителна информация и въпроси
Рупов (координатор на ТОО 
blagoevgrad.m@naas.government.bg
 
Очакваме Ви!
 

 
 

 
 
 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 

 

събитието: 
на провеждане

Организатор: Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със 
Институт

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
на хъб България

хранителните вещества в градинарството“. 
- земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

организации и други

уебинара: 
Разпространение на 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.

час на онлайн семинара
час на уебинара:

Участието в уебинара е безплатно, но е 

Линк за регистрация:

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/94463378255

ID за семинара: 944 6337 8255

За допълнителна информация и въпроси
Рупов (координатор на ТОО 
blagoevgrad.m@naas.government.bg

Очакваме Ви! 

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 

 

 7 април 202

провеждане: ОНЛАЙН

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със 
Институт по зеленчукови

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
България на 

хранителните вещества в градинарството“. 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

други заинтересовани лица

 знания относно
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.

онлайн семинара
уебинара: 11.30 часа

Участието в уебинара е безплатно, но е 

Линк за регистрация:    https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

https://zoom.us/j/94463378255

944 6337 8255

За допълнителна информация и въпроси
Рупов (координатор на ТОО 
blagoevgrad.m@naas.government.bg

 

П

ОНЛАЙН СЕМИНАР

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

  

2021 г. (сряда

ОНЛАЙН 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със 
зеленчукови култури (ИЗК)

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
 мрежа №

хранителните вещества в градинарството“. 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

заинтересовани лица

относно предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.

онлайн семинара: 10.00 часа

0 часа 

Участието в уебинара е безплатно, но е 

https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

https://zoom.us/j/94463378255

944 6337 8255 

За допълнителна информация и въпроси
Рупов (координатор на ТОО на НССЗ
blagoevgrad.m@naas.government.bg   

  

П О К А

ОНЛАЙН СЕМИНАР
 

НА ТЕМА:

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

сряда) 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със 
култури (ИЗК)

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
№ 7 „Повишаване

хранителните вещества в градинарството“. Онлайн семинарът
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

заинтересовани лица в областта на

предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.

0 часа 

Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация

https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

https://zoom.us/j/94463378255 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с
на НССЗ в гр. Благоевград

 

К А Н А 

ОНЛАЙН СЕМИНАР 

ТЕМА: 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със 
култури (ИЗК) „Марица“

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
„Повишаване ефективността

Онлайн семинарът
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

областта на земеделието.

предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство.

необходима предварителна регистрация

https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

бихте могли да се свържете с
в гр. Благоевград

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на
„Марица“ – гр. Пловдив

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
ефективността

Онлайн семинарът е отворен за всички желаещи да 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

земеделието. 

предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 
ефективен метод за развитие на оранжерийното производство. 

необходима предварителна регистрация

https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26 

бихте могли да се свържете с
в гр. Благоевград), тел: 

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 

съдействието на
Пловдив 

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
ефективността при използването

е отворен за всички желаещи да 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 

необходима предварителна регистрация

бихте могли да се свържете с
 0887 857 879

  

съдействието на 

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в
използването

е отворен за всички желаещи да 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 

необходима предварителна регистрация!  

бихте могли да се свържете с г-н Стилиян 
0887 857 879, имейл:

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в 
използването на 

е отворен за всички желаещи да 
земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени 

предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане 
на зеленчукови култури в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и 

Стилиян 
, имейл: 
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ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 

10.00 – 10.10 

10.10  – 11.00 

11.00  – 11.15 

11.15 – 11.30 

1.30 

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
Експерт от Териториален областен офис (ТОО) 
към НССЗ
 
Хидропонни технологии в оранжерийното 
зеленчукопроизводсто. 
безпочвено отглеждане на култури.
Лектор: Боян Арнаудов 
(ИЗК) ”Марица”, Пловдив
Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците
 
Изпълнение на одобрени проектни предложения по 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Благоевград
 
Закриване на семинара

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

ПРОГРАМА

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
Експерт от Териториален областен офис (ТОО) 
към НССЗ 

Хидропонни технологии в оранжерийното 
зеленчукопроизводсто. 
безпочвено отглеждане на култури.
Лектор: Боян Арнаудов 
(ИЗК) ”Марица”, Пловдив
Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците

Изпълнение на одобрени проектни предложения по 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Благоевград

Закриване на семинара

  

ОНЛАЙН СЕМИНАР
 

НА ТЕМА:

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

ПРОГРАМА

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
Експерт от Териториален областен офис (ТОО) 

Хидропонни технологии в оранжерийното 
зеленчукопроизводсто. Предимства и недостатъци при 
безпочвено отглеждане на култури.
Лектор: Боян Арнаудов – Институт по зеленчукови култури 
(ИЗК) ”Марица”, Пловдив 
Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците

Изпълнение на одобрени проектни предложения по 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Благоевград

Закриване на семинара 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР 

ТЕМА: 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

ПРОГРАМА 

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
Експерт от Териториален областен офис (ТОО) 

Хидропонни технологии в оранжерийното 
Предимства и недостатъци при 

безпочвено отглеждане на култури. 
Институт по зеленчукови култури 

Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците

Изпълнение на одобрени проектни предложения по 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Благоевград

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
Експерт от Териториален областен офис (ТОО) - 

Хидропонни технологии в оранжерийното 
Предимства и недостатъци при 

Институт по зеленчукови култури 

Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците

Изпълнение на одобрени проектни предложения по 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Благоевград

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО 

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
 Благоевград 

Хидропонни технологии в оранжерийното 
Предимства и недостатъци при 

Институт по зеленчукови култури 

Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците

Изпълнение на одобрени проектни предложения по подмярка 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Благоевград 

  

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара 
Благоевград 

Хидропонни технологии в оранжерийното 
Предимства и недостатъци при 

Институт по зеленчукови култури 

Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците 

подмярка 
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от 

2020 г.  



 

 
Дата, час и място на събитието
Начален час на онлайн
Краен час:
Участието е безплатно, но е 
Линк за регистрация
Линк за достъп
ID за 
 
 
На
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“
знания относно предимствата и недостатъците 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 
оранжерийното производство.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
офис (ТОО) 
”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 
при отглеждането на плодове и зеленчуци. 
 
Проект NEFERTITI е уникална
земеделски технологии (ACTA) 
приключи на 31 декември 2022 г. 
на проекта: 

 

 

 
 
 

 
 

 
ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

 
Дата, час и място на събитието
Начален час на онлайн
Краен час:
Участието е безплатно, но е 
Линк за регистрация
Линк за достъп
ID за семинара
 
 
На 7 април 
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“
знания относно предимствата и недостатъците 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 
оранжерийното производство.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
офис (ТОО) 
”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 
при отглеждането на плодове и зеленчуци. 
 
Проект NEFERTITI е уникална
земеделски технологии (ACTA) 
приключи на 31 декември 2022 г. 
на проекта: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Дата, час и място на събитието
Начален час на онлайн
Краен час:  11:30 ч. 
Участието е безплатно, но е 
Линк за регистрация
Линк за достъп:  https://zoom.us/j/94463378255

семинара: 944 6337 8255

7 април 2021 г. (сряда
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“
знания относно предимствата и недостатъците 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 
оранжерийното производство.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
офис (ТОО) - Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 
”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 
при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

Проект NEFERTITI е уникална
земеделски технологии (ACTA) 
приключи на 31 декември 2022 г. 
на проекта: www.nefertiti

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Дата, час и място на събитието
Начален час на онлайн семинара

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!
Линк за регистрация:    https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

https://zoom.us/j/94463378255
944 6337 8255

сряда) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“
знания относно предимствата и недостатъците 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 
оранжерийното производство. 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 
при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

Проект NEFERTITI е уникална 
земеделски технологии (ACTA) 
приключи на 31 декември 2022 г. 

www.nefertiti-h2020.eu

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОНЛАЙН СЕМИНАР

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

Дата, час и място на събитието: 07 април 
семинара: 10:00 ч.

необходима предварителна регистрация!
https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

https://zoom.us/j/94463378255
944 6337 8255 

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“
знания относно предимствата и недостатъците 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 
при отглеждането на плодове и зеленчуци. 

 мрежа, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
земеделски технологии (ACTA) - Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 
приключи на 31 декември 2022 г. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 

h2020.eu.   

 

  

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

за 
ОНЛАЙН СЕМИНАР

НА ТЕМА:

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

април 2021 г. (сряда), 10.00 ч., 
:00 ч. 

необходима предварителна регистрация!
https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26

https://zoom.us/j/94463378255 

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“
знания относно предимствата и недостатъците при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 
при отглеждането на плодове и зеленчуци.  

, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

ОНЛАЙН СЕМИНАР
НА ТЕМА: 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

г. (сряда), 10.00 ч., 

необходима предварителна регистрация!
https://forms.gle/KoH7DGzbc3yXt7c26 

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“. Целта на събитието  е разпространение на 

при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 

, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 

 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

г. (сряда), 10.00 ч.,  

необходима предварителна регистрация!
 

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
. Целта на събитието  е разпространение на 

при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFE
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 

, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 

 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

необходима предварителна регистрация! 

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
. Целта на събитието  е разпространение на 

при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален о
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
използване на хранителните вещества в градинарството“ на проект NEFERTITI, финансиран по 
Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 

, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 

  

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
. Целта на събитието  е разпространение на 

при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен 
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
RTITI, финансиран по 

Програма Хоризонт 2020. Основната цел на хъба е да се запознаят по-добре 
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 

, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 

ХИДРОПОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОРАНЖЕРИЙНОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

) от 10.00 ч. ще бъде организиран онлайн семинар на тема „Хидропонни 
. Целта на събитието  е разпространение на 

при безпочвено отглеждане на зеленчукови култури 
в оранжерии и с новостите при този съвременен, усъвършенстван и ефективен метод за развитие на 

бластен 
Благоевград) и Селскостопанска академия (Институт по зеленчукови култури (ИЗК) 

”Марица”, Пловдив), с подкрепата на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на 
RTITI, финансиран по 

добре 
зеленчукопроизводителите и овощарите с ефективността на използването на хранителни вещества 

, включваща 32 партньори и координирана от Института по 
Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта 


