
Вход свободен

 

 
 
 
 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН 

ЗА СЪВМЕС

„НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 

Дата: 07 

Място на провеждане:
земеделски стопанин
 
Организатори:
областен 
 
Вход свободен
   
 
13.00 – 1
 

13.15 – 1

 

Лек
 

14.00 – 1

Лек
 

15.00 – 1

  Лек

15.30 – 16.00

 
 
 
 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН 
РОСЕН ДАШЕВ

СЪВМЕСТНА

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 

 октомври

Място на провеждане:
земеделски стопанин

Организатори: Н
областен офис /ТОО/ 

Вход свободен! 

13.15 

14.00 

Лектор:   

15.00   
семейства

Лектор:   

15.30  

Лектор:  

16.00 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН 
РОСЕН ДАШЕВ

НА ИНФОРМ

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 

                          
октомври 2019 г. (

Място на провеждане:  гр. 
земеделски стопанин Росен Дашев

Национална с
офис /ТОО/ - Силистра) 

 Регистрац

 Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 
пчеларството 
 Росен Дашев

 Иновативни решения при производството на нови пчелни 
семейства
 Росен Дашев

 Възможности за подпомагане
мерките от 
2014 - 2020 г.

 Експерт
Силистра

 Дискусия и закриване на демонстрацията

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН  
РОСЕН ДАШЕВ 

П

ФОРМАЦИОН

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 
ПЧЕЛАРСТВОТО

                          
(понеделник

гр. Силистра
Росен Дашев 

ационална служба за съвети в земеделието (Териториален 
илистра) и земеделски стопанин Росен Д

ция на участ

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 
пчеларството  
Росен Дашев - лицензиран 

Иновативни решения при производството на нови пчелни 
семейства  
Росен Дашев  

Възможности за подпомагане
мерките от Програмата за развитие на селските райони 

2020 г. 
ти от Териториалния областен офис

Силистра  

Дискусия и закриване на демонстрацията

 

ПРОГРАМ

ОННА СРЕЩ
 

НА ТЕМА
 

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 
ПЧЕЛАРСТВОТО

 
                           

понеделник) 
 

Силистра, местността „Орехова гора“

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
и земеделски стопанин Росен Д

частниците

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 

лицензиран 

Иновативни решения при производството на нови пчелни 

Възможности за подпомагане
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис

Дискусия и закриване на демонстрацията

     

      

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

МА 

ЩА-СЕМИНАР

МА:  

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 
ПЧЕЛАРСТВОТО” 

местността „Орехова гора“

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
и земеделски стопанин Росен Д

ите и откриване

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 

лицензиран производител на отводки

Иновативни решения при производството на нови пчелни 

Възможности за подпомагане на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис

Дискусия и закриване на демонстрацията

 

      
 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 

местността „Орехова гора“

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
и земеделски стопанин Росен Д

и откриване 

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 

производител на отводки

Иновативни решения при производството на нови пчелни 

на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис

Дискусия и закриване на демонстрацията 

  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 

местността „Орехова гора“ - пчелинът на 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 
и земеделски стопанин Росен Дашев 

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 

производител на отводки  

Иновативни решения при производството на нови пчелни 

на земеделските стопани 
Програмата за развитие на селските райони 

Териториалния областен офис на НССЗ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА  
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ДЕМОНСТРАЦИЯ   

НОВОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА МАЙКОПРОИЗВОДСТВОТО В 

пчелинът на 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 

 

Иновативни решения при производството на нови пчелни 

на земеделските стопани по 
Програмата за развитие на селските райони ПРСР 

ССЗ в гр.                    

 

пчелинът на 

лужба за съвети в земеделието (Териториален 

Нови елементи в технологията на майкопроизводство в 

Иновативни решения при производството на нови пчелни  

по 
ПРСР 

                                      


