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Деловата програма на Агра днес, 23
февруари
IN АГРО / BY ADMIN / ON 23 ФЕВРУАРИ 2017 AT 10:04 /

ЦЕНИ НА ТЪРЖИЩА И БОРСИ

Български стокови борси

Агра 2017

Деловата програма в дните на изложбите Агра и Винария 2017 в Международния панаир в Пловдив
продължава на 3 февруари, четвъртък така:
От 9:00 до 13:00 часа в зала България в Конгресния център се провежда „Обучение на съветници и иновационно
брокерство за ефективно земеделие“. То е организирано от Националната служба за съвети в земеделието.
От 9:30 до 13:30 часа в пресклуба ще има Кръгла маса „Състояние и възможности за развитие на дребните
земеделски стопанства в България“. Организатори са Фондация „Земята – източник на доходи“, Областна управа
Пловдив със съдействието на „Тръст за социална алтернатива“ и в партньорство с катедра „Икономика“ на АУ и
Център по предприемачество на ТУ-София, филиал Пловдив.
От 12:00 до 14:00 часа в зала 2 на палата 6 ще се представи проекта „Разработване и внедряване на системи за

ПРСР 2014-2020 – БИБЛИОТЕКА

оценка на промените в горските територии, основана на времеви серии от сателитни данни с висока резолюция и
софтуер с отворен код“ на Центъра за иновативно земеделие и посолството на САЩ в България.

Минимални добиви плодове и зеленчуци за
участие в обвързано подпомагане 2017-2020

От 13:00 до 17:00 часа в зала 1 на палата 6 ще има Кръгла маса“ „Агроекологично райониране на основните

Критерии за подбор на проекти по мярка 4.2

култури и изискване на сортовете“. Тя е организирана от Селскостопанска академия.

Новата и старата Наредба №9 за прилагане на
подмярка 4.1

От 14:00 до 18:00 часа в Пресклуба ще се проведе българо-холандски семинар „Млечната ферма като печеливш
бизнес“. Организатор е посолството на кралство Нидерландия.

Наредба №13 за прилагане на мярка 2.1 за
консултантските услуги

От 13:30 до 17:00 часа в зала България, Конгресен център, ще се състои конференцията „Биологичното
земеделие в България. Как да продължим приказката“. Организатор е Фондация „Биоселена“.

Общини, дефинирани като „селски райони“
Общини, които попадат в нитратно уязвимите зони
Списък на застрашените от изчезване редки
породи животни
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Листните торове на „Лебозол“ са
формулирани и над 90% усвоими
„Основната разлика между
Г. Христов: Цената на желязото
поскъпна с 40%, а това оскъпява и
строителството на оранжерии
2 милиона разсади на
Оранжерийните зеленчуци
поевтиняха с около 10%
През седмицата оранжерийните
Хибриди за пролетници на Пионер
събраха фермерите при фирмения
щанд на Агра
Щандът на ДюПон Пионер на
На SIA, Париж, договаряме обмяна на
опит за директни фермерски продукти
на пазара
Министър проф. д-р Христо

ВИЦ

Умира политик. Пред портите на Рая го посреща Св.
Петър:
- Вие сте известна личност и наш дълг е да ви дадем
избор къде да останете - в Рая, или в Ада! За тази
цел, ще прекарате по един ден и на двете места и
сам ще изберете след това!
Отиват в Ада, влиза и гледа: огромно голф-игрище,
всичките му стари приятели политици облечени в
красиви костюми, маси с хайвер и шампанско,
Дяволът - страшен пич, само майтапи ръси - абе,
Рай!
Минал денят, политикът предоволен! Дошло време
да иде в Рая! Там красота, спокойствие, мили хора,
скачаш от облаче на облаче, свириш на арфа....
И там изкарал добре, но в Ада му било по-забавно и
предпочел да остане там!
Влиза наново в Ада и гледа: пуста земя, покрита с
боклуци, смрад, отврат, приятелите му в дрипи,
дяволът ги юрка, оня - изумен!
- Абе, Дяволе, вчера тука беше супер...голф, хайвер,
шампанско...кво стана?
- Аааа, това вчера беше предизборната кампания...
БНБ Текущи валутни курсове
26.02.2017
1 USD = 1.84356 BGN
1 GBP = 2.31451 BGN
1 CHF = 1.83663 BGN
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Виж още
Продавам отличен имот-земеделска земя,
подходящ за инвестиция/финансиране по
европейски програми за развитие на селските
райони, както и за подпомагане на развитие на
неселскостопански дейности в земеделски региони,
находящ се в землището на с. Братя Даскалови,
област Стара загора, местността: Зад Гириша, с
площ от 27 дка. Имот номер 077070. Води се лозе
но половин имот е изоставено лозе и другия
половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови. Почвените характеристики правят имота
подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,..,
лозе за пасищно животновъдство. Имотът е
подходящ за ферма. Районът е изключително
живописен, екологично чист. До имота се стига по
полски път, който отстои на около 600 м. от пътя
между Тюркмен и Братя Даскалови. Един
собственик, имот без тежести Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
Категория: Имоти
Име: АЛИКА ЕООД
Телефон: 0887644838
Имейл: s@apollon.net
ТЕХНО ГРУП-М,директен вносител от Япония на
трактори втора употреба и рециклирани- Kubota,
Yanmar, Shibaura, Iseki, Hinomoto, Mitsubishi и друга
самоходна техника. Нови Хърватски трактори –Еко
Трак 40.Фирмата е вносител на пръскачки,
косачки,култиватори,брани,плугове ,
картофосадачки и картофо вадачки, резервни части
и др. Предлагаме лизингови схеми за покупка на
селскостопанска техника. Бази в гр.Карлово
,гр.Сливен.
Категория: Земеделска техника
Име: Димитров
Телефон: 0888587093
Имейл: tehnogrupm@abv.bg
Продавам земеделска земя(4 дка. с лице на
околовръстно шосе Пловдив(между Коматево и
Прослав)
Категория: Имоти
Име: Виолета Такева
Телефон: 0899144999
Имейл: violeta.takeva@unicreditgroup.bg
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http://daniivanov.blogspot.com/
Асоциация на земеделските производители в
България
Българска агенция по безопасност на храните
Българска организация на производителите на
оранжерийна продукция
Държавен фонд "Земеделие"
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Министерство на земеделието и храните
Национална асоциация на зърнопроизводителите
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