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    Like 1

Реклама

Започна дългоочакваното IV-то издание на Мегафорума за агробизнес, храни, вино и

хорека сектора в Международен панаир Пловдив, чието официално начало се даде в 6-

та палата от 11:30 часа. През следващите няколко дни екипът на PlovdivTown ще

присъства на място, за да ви предава най-интересните агро и бизнес истории, а самият

форум ще включва Международна селскостопанска изложба в рамките на АГРА;

Международна изложба за лозарство и винарство; Международна изложба за храни,

напитки, опаковки, машини и технологии, с паралелно изложение на италиански храни и

вина и Международна изложба за оборудване на хотели, ресторанти, кафетерии и

търговски обекти ХОРЕКА Пловдив.

В четвъртото издание на мегафорума ще се представят над 700 фирми от 30 държави,

производители и дистрибутори от над 180 бранша, конкурс за иновации и съпътстваща

програма от 80 събития.

Акцентите, на които ще наблегнат АГРА са оборудване за прецизно земеделие,

променящо тотално фермерството; Биотехнологии, които пазят растенията от стрес и

болести; Инсталации за оранжерии; Икономически трактори и инвентар, улесняващ

труда на фермата.

Акцентите на ВИНАРИЯ са дебют на новата реколта вина; Колекции на над 50 български

и чуждестранни изби; Единственият в света бял коняк; Най-изтънчените и стари марки

шотландско уиски; „Вино за забавление“ в арт бутилки; Плодови коняци и ракии;

Уникално вино, зряло с музиката на Бетовен; Изделия на дестилерии от Сърбия, Черна

гора, Босна и Херцеговина.

Акцентите на ФУДТЕХ са здравословни и диетични храни; Сирене и кашкавал от

магарешко мляко; Барбекю шоу с телешко месо клас „Премиум“; Биопродукти и

добавки; Вкусотии по „бабина рецепта“; Пастети от зеленчуци и билки; Пастети без

глутен, ГМО и вредни мазнини; Висококачествени млечни изделия и сладкарски изделия.

ПРОГРАМА:

АГРА 2018

21.02.2018 – сряда

10.30

Пресконференция по повод официалното откриване на Международната

селскостопанска изложба АГРА , ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ДИБЛА , Био Агра

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30

Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА ВИНАРИЯ,

ФУДТЕХ, ДИБЛА , Био Агра

Място: палата 6

Организатор: Международен панаир Пловдив

14.00- 17.30

Семинар: ,,Възможности за подпомагане на млади фермери и малки земеделски

стопанства по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по

управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 –

2020 г.“

14.00-14.30 – Откриване на срещата

Доц. д-р Младен Младенов – Изпълнителен директор на НССЗ

Д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите (очакваме

потвърждение)

14.30-14.50 – Възможности за подпомагане на млади фермери по ПРСР 2014-2020 чрез

мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по

заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“, в т.ч. за подготовка на проекти и

за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от

ПРСР 2014-2020

Представя: Делян Георгиев – началник на отдел „Консултантски услуги по национални и

европейски програми“, Главна дирекция Съвети в земеделието и аналитична

лаборатория (ГД СЗАЛ), НССЗ

14.50-15.05 – Дискусия

15.05-15.25 – Възможности за подпомагане на малки земеделски стопанства по ПРСР

2014-2020 чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството

и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“, в т.ч. за подготовка на

проекти и за кандидатстване по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020

Представя: д-р Димитър Ванев – главен директор на ГД СЗАЛ, НССЗ

15.25-15.40 – Дискусия

15.40-16.10 – Кафе пауза

Лектори: Експерти от НССЗ

Място: зала България, Конгресен център

Организатор: ,,Национална служба за съвети в земеделието“

14.00-15.30

Дискусионен клуб ,,Детско и ученическо хранене. Средиземноморска диета“

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Национален Омбудсман, Министерство на здравеопазването,

Министерство на Образованието и науката, съвместно с ,,Националния браншови съюз

на хлебарите и сладкарите“

14.00-18.00

Общо събрание на Българска асоциация за растителна защита

Място: Зала 1, палата 6

Организатор: ,, Българска асоциация за растителна защита“

22.02.2018– четвъртък

09.00-13.00

Семинар: ,,Основни насоки при обеззаразяването на семената в зърно производството

– слънчоглед, царевица, нахут, картофи“

Място: Конферентна зала, палата 13

Организатор: ,,Амитица“

9.30-17.00

Конференция ,,Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри

резултати“

Панел 1: ,,Биологичното земеделие в България и европа: какво ново?“

09.30 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.15 Откриване

10.15 – 10.45 Нов регламент за биологично производство на Европейския съюз – след

7 години дискусии решението е взето: какво предстои и от кога влиза в сила?

10.45 – 11.00 Нова наредба за биологичното земеделие в България – представя МЗХГ

11.00 – 11.30 Мнението на фермерите – представяне на Българска асоциация

Биопродукти

11.30 – 12.30 Дискусия

12.30 – 13.30 Обяд с фермерски храни

13.30 – 14.10 Премиера на филма „Заграбването на земята“ – Екологично сдружение ЗА

ЗЕМЯТА

14.10 – 14.30 Представяне на авторите и героите на филма, дискусия

Панел 2: Повече иновации за по-добри резултати

14.30 – 15.00 Иновации и добри практики в биологичното земеделие от цял свят – как

да стигнем до тях? Представяне на платформата FARMKNOWLEDGE – агр. Петър Киров,

Биоселена

15.00 – 15.30 Регулиране на плевелите в зърнените култури биологично производство

– резултати от изпитването на щригелна брана в 3 български био ферми Петър Киров

15.30 – 16.00 Иновативен метод за сеитба на царевица – резултати от изпитването на

метода Зелено торене и директна сеитба в две български био ферми – агр. Николай

Тихов, Биоселена

16.00 -16.30 Иновативна технология за защита на овошки и лозя от зимен слънчев

пригор, напукване на кората и късните пролетни слани – агр. Божидар Петков, Балкан

Био Фрукт

16.30 – 17.00 Дискусии и закриване на конференцията

Място: зала България, Конгресен център

Организатор: Фондация за биологично земеделие ,,Биоселена“

11.00-13.00

Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“;

Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с

приложение в конвенционално и биологично земеделие

Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху

конвенционалното и биологично земеделие

Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди

Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди. Приложение на био

стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.

Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта

Устойчив резултат, независещ от почва и климат

Място: зала Струма, Конгресен център

Организатор: ,,Класик Грийн“ЕООД

13.00-17.00

Кръгла маса: „Перспективи за развитие на биологичното земеделие по отношение на

трайните насаждения в България“;

Подходящи овощни сортове за биологично земеделие;

Алтернативни методи за борба с плодовите червеи в овощните градини;

Влияние на бактериален тор BIO-ONE, течен концентрат върху някои агробиологични и

технологични показатели на лози от десертен сорт Приста;

Основни технологични елементи при биологично отглеждане на някои овощни култури;

Състояние, проблеми и перспективи за развитие на биологичното малинопроизводство в

България;

Място: конферентна зала 2, палата 6

Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-17.00

Семинар ,,Ефективни торове за качествено хранене на трайните насаждения“

Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: ,,Континвест“ООД

19.30

Вечер на изложителя

Място: парк-хотел ,,Санкт Петербург“

Организатор: Международен панаир Пловдив

23.02.2018– петък

9.30- 13.00

Ден на биологичното земеделие 2018

Юбилейна международна научна конференция

„Биологично земеделие и устойчиво развитие“

9.30-10.00 Регистрация

10.00-10.30 Откриване и приветствия

10.30-12.30 Работа по дискусионни панели

12.30-13.00 Постерна сесия

Място: зала България

Организатор: ВУАБРР

10.00-13.30

Семинар: ,, Конкурентоспособно производство на плодове и зеленчуци“

10.00 – 10.30 Нови решения на стари проблеми при растителна защита и хранене в

областта на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството

лектор: инж. агроном Мирослав Петков, „Амитица“ ООД

10.30 – 11.20 Безплодието при овощните растения

лектор: проф. Иван Желев

11:20 – 12:10 Приложение на прогнозни модели при болести по ябълка, череша и лоза

лектор: гл. ас. д-р Звездомир Желев – Центъра за интегрирано управление на болести

към Аграрния университет и преподавател в катедра „Фитопатология“

12.10 – 12.45 „От А до Я за хидропониката“

лектор: проф. Христо Симидчиев

12.45 – 13.05 Актуална информация за проектите, изпълнявани от НСГБ

докладва:инж Марианa Милтенова

13.05 – 13.30 Въпроси и дискусия

Място: Конферентна зала, палата 13

Организатор: ,,Национален съюз на градинарите в България“ и ,,Амитица“

9.30- 13.30

Конференция ,,Храни с географски означения – възможности за местно развитие и

достъп до нови пазари”

09.00 – 09.30 Регистрация

09.30 – 09.45 Откриване

09.45 – 11.30 Панел 1: България в Базата данни за храни с географски означения и

традиционно- специфичен характер

Момчил Неков, депутат в Европейския парламент – Кампанията „Да защитим българския

вкус” и европейски механизми за подпомагане на храни със защитени наименования

(очаква се потвърждение)

Представител на Министерство на земеделието, храните и горите – Същност на

процедурата за кандидатстване за ЗНП/ЗГУ и предизвикателства пред производителите

Илиян Костов, експерт по безопасност на храните, Център за оценка на риска по

хранителната верига – изисквания за безопаснаст на храните

Личният опит в използването на географските означения – производители на

Горнооряховски суджук, Българско розово масло, Странджански манов мед и месо от

Източнобалканска свиня

11.30 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 12.45 Панел 2: Българските храни с географски означения – ползи,

предизвикателства и възможности за малкия бизнес и развитието на селските райони и

туризма

Десислава Димитрова, Slow food в България – Географските означения ката инструмент

за съхраняване на бита, традиционното знанието, и природните дадености в селските

райони

Иван Пенов, Фондация „Земята- източник на доходи“ – Дребните земеделски

производители и защитените географски означения на земеделски продукти

Георги Гърневски – МЕТР – Предлагането на храни от малки производители в големите

търговски вериги – предизвикателства и възможности.

Димитър Николов, ресторант „Багри”, София – Да предлагаш фермерски храни

12.45 – 13.30 Коктейл

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Фондация ,,Земята източник на доходи“

11.00-13.00

Семинар „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“;

Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с

приложение в конвенционално и биологично земеделие

Биотехнологии и биопродукти на база микроорганизми и тяхното влияние върху

конвенционалното и биологично земеделие

Биоторове, биостимуланти, органични фунгициди, органични инсектициди

Елиминиране на страничните ефекти от прилагане на хербициди. Приложение на био

стимуланти и био фунгициди в конвенционалното земеделие.

Пълна гама от биопродукти покриващи целия цикъл от засяване до реколта

Устойчив резултат, независещ от почва и климат

Място: зала Струма, Конгресен център

Организатор: ,,Класик Грийн“ЕООД

11.00-12.00

Презентация на Карпатен Груп Румъния

Място: Гурме Зона в палата 11

Организатор: Карпатен Груп Румъния

13.00-17.00

Кръгла маса: „Повишаване на ефективността в животновъдството и опазване на

генетичните ресурси“.

Българската Мурра, като генетичен ресурс;

Националният генофонд в птицевъдството – състояние и переспектива

Опазване на генетичните морски ресурси в Черно море – калкан (Scophthalums

maximus)

Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в

Черно море.

Отглеждане на зарибителен материал от бяла риба (Sander lucioperca L.) в поликултура.;

Място: конферентна зала 2, палата 6

Организатор: ,,Селскостопанска академия“

13.30-17.00

Семинар ,,Ефективни торове за качествено хранене на оранжерийните култури“

Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: ,,Континвест“ООД

14.00-18.00

Презентация ,,Биологичен контрол в растителната защита“

Място: зала 1, палата 6

Организатор: ,,Биопланет“

14.30-16.30

Среща на потенциалните партньори на Лесотехническия университет

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: ,,Лесотехнически университет“, София

16.30-18.00

Кръгла маса ,, Фермери на бъдещето – прецизно земеделие“

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: ,,Лесотехнически университет“, София

25.02.2018– неделя

13.00

Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители

Място. палата 6

Организатор. Международен панаир Пловдив

ВИНАРИЯ 2018 – ПРОГРАМА НА ДЕЛОВИТЕ ПРОЯВИ

21.02.2018 – сряда

10.30

Пресконференция по повод официалното откриване на международните изложби АГРА,

ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ДИБЛА, БиоАгра

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30

Официално откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ДИБЛА,

БиоАгра

Място: палата 6

Организатор: Международен панаир Пловдив

20.00

Бал „Нощта на Златните ритони“

Промоция на млади енолози

Организатор: Национална лозаро-винарска камара

Вход с куверти

22.02.2018 – четвъртък

10.00-11.00

Презентация „Азербаджански вина и спиртни напитки“

юрист Гергана Царева, експерт вина и спиртни напитки

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: Организатор: „Национална лозаро-винарска камара“, ,,Съюз на енолозите

в България“ и Посолство на Република Азербайджан

11.00-12.00

Презентация ,,Иновативна ДНК технология за откриване на специфични, развалящи

виното бактерии“

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: „Биоком Трендафилов“

23.02.2018 – петък

9.30-13.30

Представяне на Erbslöh и La Littorale

9.30-10.15 Презентация ензими

TrenolinSuper Plus, TrenolinBouquet Plus, TrenolinPremium Red Plus, TrenolinMash DF,

TrenolinFrio DF, TrenolinFastFlowDF, TrenolinRouge and

Stab DF

10.30-11.15 Презентация на бистрители, бентонити, дрожди

Flora Clair, OenoPur; FermoBentPORE-TEC, LittoFresh

OenofermWild & Pure F3, OenofermX-tremeF3, OenofermFloccF3

11.30-12.00 Продукти за дестилати

DistizymFM, DistizymFM Top, Spiriferm, OenofermFreddoF3, VitamonCombi, ErbslöhSchaum-

ex, Distipur, Spiricol

12.15-13.30 Дискусия с проф. д-р енолог-агроном Андреа Мачия

и дегустация на вина, произведени с представените продукти

Място: зала Хеброс, Конгресен център

Организатор: „Дионис Елена“ ЕООД, „Национална лозаро-винарска камара“ ,,Съюз на

енолозите в България“

11.00-12.30

Презентация „Решения и новости на BUCHER VASLIN за приемане и преработка на

грозде“

Място: конферентна зала , палата 10

Организатор: „Содинал България“ ЕООД

14.00-15.00

Презентация „Елегантни и леки: фините червени вина от местни сортове“

Енологът Димитър Димов представя технически и маркетингов преглед на червени вина

от сортовете „Карасакъз” (Турция), „Папазкара” (Турция) „Кадарка” (Унгария) и „Пино

ноар” (Франция).

Място: конферентна зала, палата 10

Организатори: Съюз на енолозите в Българи и Национална лозаро-винарска камара

15.00-16.00

„Представяне на Витализираните (озвучени с музика) вина на изба Балар“

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: „Балар“ АД

24.02.2018– събота

11.00-12.00

Презентация ,, Винарска изба „Златен Рожен“ с нови вина на пазара“

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: ,,Винарска изба „Златен Рожен“

13.00-15.00

„На винен тур в България!“

Примери за добри практики на Българската асоциация на независимите лозаро-винари

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: „Българската асоциация на независимите лозаро-винари“

15.00-16.00

Презентация и дегустация на бял коняк

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: „Вега стар”

16.00

Конкурс ,,Избор на потребителя“

Официално награждаване на отличени продукти от изложбите ,,ВИНАРИЯ“, ,,ФУДТЕХ“ и

,,ВКУСОВЕ ИТАЛИЯ“

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: ,,Международен панаир Пловдив“

ФУДТЕХ 2018

21.02.2018 – сряда

10.30

Пресконференция по повод официалното откриване на Международната

селскостопанска изложба АГРА , ВИНАРИЯ, ФУДТЕХ, ДИБЛА, Био Агра

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Международен панаир Пловдив

11.30

Официално откриване на Международната селскостопанска изложба АГРА ВИНАРИЯ,

ФУДТЕХ, ДИБЛА , Био Агра

Място: палата 6

Организатор: Международен панаир Пловдив

14.00-15.30

Дискусионен клуб ,,Детско и ученическо хранене. Средиземноморска диета“

Място: Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Национален Омбудсман, Министерство на здравеопазването,

Министерство на Образованието и науката, съвместно с ,,Националния браншови съюз

на хлебарите и сладкарите“

22.02.2018– четвъртък

09.00-16.00

Семинар обучение: ,,Сензорни методи за оценка на суровини и храни от животински

произход“( месо и месни продукти, птиче месо и птичи продукти, яйца и яйчни продукти,

риба и рибни продукти, месни и рибни консерви, мляко и млечни продукти)

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор:,, Асоциацията на месопреработвателите в България“

9.00-12.30

,,Кариерен бизнес форум“

Среща дискусия на студенти от УХТ, ученици от Професионалните гимназии в град

Пловдив с представители на фирми от отрасъла на хранително вкусовата промишленост

9.00- 9.30 – Регистрация

9.30- 9.45 – Официално откриване

9.45- 10.30 – Представяне на фирмите

10.30- 13.00 – Дискусии

Място: конферентна зала, палата 7

Организатор: КООП ХВП

9.30- 13.30

Конференция ,,Храни с географски означения – възможности за местно развитие и

достъп до нови пазари”

09.00 – 09.30 Регистрация

09.30 – 09.45 Откриване

09.45 – 11.30 Панел 1: България в Базата данни за храни с географски означения и

традиционно- специфичен характер

Момчил Неков, депутат в Европейския парламент – Кампанията „Да защитим българския

вкус” и европейски механизми за подпомагане на храни със защитени наименования

(очаква се потвърждение)

Представител на Министерство на земеделието, храните и горите – Същност на

процедурата за кандидатстване за ЗНП/ЗГУ и предизвикателства пред производителите

Илиян Костов, експерт по безопасност на храните, Център за оценка на риска по

хранителната верига – изисквания за безопаснаст на храните

Личният опит в използването на географските означения – производители на

Горнооряховски суджук, Българско розово масло, Странджански манов мед и месо от

Източнобалканска свиня

11.30 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 12.45 Панел 2: Българските храни с географски означения – ползи,

предизвикателства и възможности за малкия бизнес и развитието на селските райони и

туризма

Десислава Димитрова, Slow food в България – Географските означения ката инструмент

за съхраняване на бита, традиционното знанието, и природните дадености в селските

райони

Иван Пенов, Фондация „Земята- източник на доходи“ – Дребните земеделски

производители и защитените географски означения на земеделски продукти

Георги Гърневски – МЕТР – Предлагането на храни от малки производители в големите

търговски вериги – предизвикателства и възможности.

Димитър Николов, ресторант „Багри”, София – Да предлагаш фермерски храни

12.45 – 13.30 Коктейл

Място: зала Пресклуб, Конгресен център

Организатор: Фондация ,,Земята източник на доходи“

9.30-17.00

Национална научно-практическа конференция с международно участие

,,Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните

изисквания на българската и европейска нормативна уредба“

здравословното хранене – проблеми и решения;

хранителни добавки и добавки в храни –вредни и полезни;

опаковки за здравословните храни ; проследимост, интегрирани системи

Защита на системите за самоконтрол

Нови продукти в хранителната индустрия

Място: конферентна зала , палата 7

Организатор: ,,Съюз по хранително вкусова промисшленост“

23.02.2018– петък

11.00-12.00

Презентация на Карпатен Груп Румъния

Място: Гурме Зона в палата 11

Организатор: Карпатен Груп Румъния

24.02.2018 – събота

16.00

Конкурс ,,Избор на потребителя“

Официално награждаване на отличени продукти от изложбите ,,ВИНАРИЯ“, ,,ФУДТЕХ“ и

,,ВКУСОВЕ ИТАЛИЯ“

Място: конферентна зала, палата 10

Организатор: ,,Международен панаир Пловдив“

25.02.2018– неделя

13.00

Теглене на печелившия талон от попълнената анкетна карта за посетители

Място. палата 6

Организатор. Международен панаир Пловдив

АПИ България 2018

21 февруари – сряда

11:30-13:00 – Откриване на Международно специализирано изложение в областта на

пчеларството Апи България – 2017

14:00 – 15:15 – Блок – презентация на възможностите за подпомагане на пчеларския

сектор, които предоставя Националната програма по пчеларство за 2017-2019 г. и

Програмата на развитие на селските райони.

Лектори – представители на ДФЗ и РА

15:30 – 16:30 – Възможности за финансиране по оперативните инвестиционни

програми при банка ДСК

Лектори – представители на банка ДСК

22 февруари – четвъртък

10:00 – 10:45 – „Пчелните продукти в медицината. Лечебно приложение на прополиса

за трудно заздравяващи рани“

Лектор – д-р Пламен Енчев

11:00 – 11:45 – „Назад в миналото и настоящето“ – Една история на пчеларството през

последните 60 години, през погледа на Кирил Киров /бай Киро/. Представяне на новата

книга на известния пчелар.

12:00 – 12:30 – Теглене на томбола с награди.

13:00 – 14:30 – „Цифровизация в пчеларството. Смарт кооперативи“

Лектор – проф. Димитър Николов

14:40 – 17:00 – Апи България за деца. Изложба на детски рисунки на тема пчеларство.

Конкурс за изработване на восъчни свещи и фигурки от деца със специфични

потребности на Сдружение „Паралелен свят“. Награждаване на отличилите се деца и

даряване на всички с мед от ОПС „Акация 1899“.

23 февруари – петък

10:00 – 10:45 – Практическа употреба на витаминни хранителни добавки и протеинови

заместители за пчели – ВИТ АМИНО БИЙС + и ВИТ АМИНО БИЙС ПУЛВИС. Съвместимост

с продуктите Апифонда и Апиинверт. Презентация с безплатни мостри от продуктите.

Лектор – Калоян Кисьов

11:00 – 11:45 – Хранене на пчелните семейства. Предимсва и недостатъци от ранното

пролетно развитие на семействата.

Лектор – проф. Иванка Желязкова

12:00 – Томбола с много награди

14:00 – 14:45 – Актуални паразитни болести по пчелите в България:

Лектор – д-р Делка Салкова, Институт по експериментална морфология, патология и

антропология с музей, БАН

15:00 – 15:45 – Споделени практики с Пчелар N1 на България за 2016 г. Белгин Яхя

24 февруари – събота

09:30-11.00 – Обективни и субективни причини за смъртността на пчелните семейства и

необходими практики за тяхното преодоляване.

Лектор – Костадин Якофов от ОПС“АКАЦИЯ“ – Пловдив

11:10 – 12:15 – Здравословен статус на пчелните семейства.

Лектор – проф. Румен Вълчовски

12:00 – Томбола с много награди

13:00 – 15:45 „Сто години пчеларство и опит в работата с 1000 пчелни семейства.“

Гост-Лектор – Лев Александрович Плужников от Република Сърбия.

25 февруари – неделя

10:30 – 11:30 – Официално награждаване на участниците в изложението и връчване

грамоти и награди.

11:30 – 12:00 – Официално закриване на Апи България 2018.

Вашето мнение е важно за нас!
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Иван Вазов написва Епопея на
забравените на Джамбаз тепе

декември 8, 2017

Мъжко хоро в ледената
Тунджа (Видео)

януари 6, 2018

Как българин разкри тайната
на Хеопсовата пирамида

декември 3, 2017

Когато Куршум хан положи
основите на османски
Пловдив

септември 8, 2017
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Анна Пампулова: „За да сме
„Заедно“ в културата трябва
да се...
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Социалните мрежи – крахът
на цивилизацията в една
абсурдна Гинкафицирана
България
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Смолянският театър
възражда разказите на
Хайтов в Пловдив
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Морган Фрийман: не ми
остава много, чуйте думите
ми!
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