ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАРА ЗАГОРА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПОКАНА
ЗА ИНФОРМАЦИОННО - ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
НА ТЕМА:
„РАЗВЪДНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЪТИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
ПРОДУКТИВНОСТТА НА ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ“
Дата: 25 юни 2021 г. (петък)
Място на провеждане: гр. Сливен, ул. „Банско шосе“ 12, в залата на
„Информационен център по животновъдство” /Селекционен център/
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален
областен офис /ТОО/ - Сливен) и Тракийски университет /ТУ/ - Стара Загора
По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните продуктивни
качества на овцете и козите (вълнодайност, месодайност и млечност) и факторите,
от които зависят. Ще получат информация и ценни съвети за управление на
репродукцията на животните, както и по отношение на биологичните особености
при размножаване на овце и кози. Ще бъдат запознати и по какъв начин храненето
влияе върху продуктивността, както и за въпроси свързани с технологичните
изисквания и хуманно отношение при отглеждане на овце и кози. Също така ще
бъде обърнато внимание на възможностите за подпомагане на младите фермери и
малките стопанства през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020 г.
Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 14:30 ч.
По време на семинара ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки
приложими за такъв тип мероприятия.
За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа
Юлия Енчева (координатор на ТОО - Сливен на НССЗ), тел.: 0888 890 722, е-mail:
sliven.m@naas.government.bg
Очакваме Ви!

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАРА ЗАГОРА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА
10.30 – 10.45

Регистрация на участниците и откриване на семинара

10.45 – 12.15

Вълнодайност, месодайност и млечност на овцете и козите
и фактори, от които зависят. Репродукция на овце и кози
Лектор: проф. дсн Радослав Славов, Тракийски
университет (ТУ) - Стара Загора

12.15 – 12.30

Кафе – пауза

12.30 – 13.15

Хранене и продуктивност на овце и кози
Лектор: проф. дсн Радослав Славов, ТУ - Стара Загора

13.15 – 14.00

Технологични изисквания и хуманно отношение при
отглеждане на овце и кози
Лектор: проф. дсн Радослав Славов, ТУ - Стара Загора

14.00 – 14.20

Подпомагане на младите фермери и малките стопанства
през 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014 - 2020 г.
Лектори: Експерти от Териториален областен офис на
НССЗ в гр. Сливен

14.20 – 14.30

Дискусия и закриване на семинара

