ПОКАНА
от
Българска Асоциация на
Малинопроизводителите и ягодоплодните
За Национална среща - Форум
на тема
Перспективи за развитие на ягодоплодните
култури в България в условията на глобални
климатични промени и остра конкуренция от
трети страни

Уважаеми членове на БАМ-я и производители
на ягодоплодни от цялата страна,

Най-учтиво ви каним да присъствате на нашата
национална среща – Форум, който ще се проведе от 14 до 16
ноември 2017 г. в „Рачев Хотел Резиденс“, с. Арбанаси, Велико
Търново.
На форума ще бъдат дискутирани теми, свързани с нарастващото
търсене на храни от ягодоплодни култури в европейски и световен
мащаб. Интересът е породен от здравословния принос на
ягодоплодните и техните производни като силни антиоксиданти, биостимулатори и естествени средства за борба със стреса и редица
заболявания.
Нарастващата конкуренция от страна на традиционно силните в
малинопроизводството страни като Сърбия и Полша се допълва през
последните години от такива, които досега не са били фаворити в
малинопроизвоството като Украйна, както и Черна гора, Косово и
други бивши югославски републики. В този смисъл браншът на
производство на ягодоплодни култури се нуждае от защита на ниво ЕС
от подобен тип конкуренция.
Също така на форума ще бъдат дискутирани теми, свързани с
нарастващите проблеми, произхождащи от глобалните климатичните
промени и тяхното влияние върху добивите и здравния статус на
малиновите и ягодоплодните култури. Ще бъдат представени нови
високодобивни сортове, иновативни технологии на производство, ще
се обсъждат възможности за повишаване на рентабилността, както и
възможности за подпомагане на сектора чрез национални и
европейски програми.
На срещата ще се обсъдят и възможности за участие на членове
на Асоциацията в световното изложение по земеделие „Зелена
седмица 2018“, което ще се проведе през месец януари 2018 г. в
Берлин, ФР Германия в партньорството Република България.

.

ПРОГРАМА
вторник
след 12.00

14 Ноември
Пристигане и настаняване на участниците в хотел „Рачев
Резиденс“ комплекс Арбанаси Велико Търново

15.00-15.20
16.00-18.00

Представяне на група от био-препарати за РЗ, био
стимулатори и подобрители на почвата
Байкал М – Максим
Фирма Агро-био
-Микориза и други продукти
Хемозим , Арко-Балено
Лактофол
Фирма „Амитица” –цялостно решение за борба и торене
и други органични торове и био препарати

18.00-19.00

Свободно време

19.00

Вечеря, приветствие на гостите и нови кандидат членове на
Асоциацията от председателя на БАМ-Я Б.Петков
15 Ноември
Откриване на Форума от Председателя на Асоциацията
Божидар Петков
Приветствие от г-н Порожанов – министър на земеделието,
храните и горите
Презентация на тема „Развитие на биологичното производство
в България“- Ягодоплодни - г-н Антон Величков - директор
на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“

сряда
10.30

10.45-11.15

Кратка презентация относно възможностите за подпомагане
на сектора по мерките 4.2 4.1 на ПРСР 2014-2020
Подкрепа в полза на българските сортове малини
в рамките на програмата за „застрашени от изчезване на
български сортове с стопанско значение” ДФЗ

11.15-11.45

Кратко обобщение на резултатите от изминалата 2017 год в
направлението Ягодоплодни Божидар Петков - БАМ-Я
Петър Петров - Управител на ХБДМ гр Лозница

11.45-12.15

Дискусия

12.15-13.00

Напояването като ключов фактор в отглеждането на
ягодоплодни.
Информация относно
Промени в методиката за формиране на цената на вода за
напояване сезон 2017 и 2018 възможности за икономично
използване на водата и намаляване разходите за напояване.
Цени и ценообразуване в различните подразделения на
Напоителни системи ЕАД.Г-жа Снежана Динева
Изпълнителен Директор Напоителни Сиетеми ЕАД
Дискусии

13.00-14.30
Обяд
14.30-14.50

Мерки за превенция и борба с икономически важни
неприятели по ягодоплодните култури Дроздофила сузуки, вируси, нематоди, и други икономически
важни вредители под контрол и превенция.
Лектор Проф Янко Димитров Ентомология - АУ Пловдив
Невена Петрова Директор на центъра за оценка на риска по
хранителната верига.

14.50-15.15

15.15-15-30

Влияние на а-биотичните фактори породени от Глобалните
климатични промени върху физиологията на яагодоплодните,
симптоми и методи за тяхното преодоляване лектор Проф.
Андон Василев физиология на Растенията АУ Пловдив
Въпроси към лекторите и дискусия по представените теми

15.30-15.45

Кафе пауза

15.45-16.10

Прием 2017 г. и процедура при кандидатстване по Мярка 9 от
ПРСР „Учредяване на групи и организации на производители“
Къси вериги на доставка и интеграция между земеделски
производители и преработватели
Слави Кралев - директор на дирекция „Пазарни мерки и
организации на производители“, МЗХГ
Алтернативни местни и екзотични ягодоплодни с потенциално
стопанско значение за промишлено производство като:
Култивирана боровинка, червен и черен касис, облепиха,
арония,северен лимон, годжи бери и други
Г-н Геориев Директор-Институт Троян
Презентации на чуждестранни и български фирми за
използване на препарати за растителна защита при
ягодоплодните култури като програма. Фирма Байер
Презентация на чуждестранни и български фирми за
използване на минерални и органични торове в
производството на ягодоплодни като програма

16.10-16.30

16.3016.30-17.00

17.00-17.20

Разни
Симулативни технологични карти за създаване и отглеждане

на малини и Ягодоплодни. Управление на разходите и
оптимизиране на ръчният труд и механизираните разходи.
Божидар Петков
Средна себестойност на 1 кг продукция от малини
Производство и продажба на качествен посадъчен материал
от ягодоплодни
Поливни и оросителни системи за борба с слънчев
пригор – подземно капково предимства за малините
Системи за защита от градушки и засенчване, навеси
срещу проливен дъжд оранжерии
Ф-ми за производство ин-витро посадъчен материал
растения от ягодоплодни култури
Иновативни подходи при прибирането на конвенционални и
биологични ягодоплодни култури с използване на
малинокомбайни от различни типове и марки

17:20-17:50
19:00

Въздеиствие на калция върху добива и качеството на
ягодоплодните
Австрийска фирма Панамин
Полиетиленови оранжерии за ягодоплодни култури и локални
покриви
Тържествена вечеря с програма

четвъртък
16 Ноември
10.00-10.30
Заключителни дискусии на членовете на Асоциацията
10:30-11.00
Заседание на членовете на УС на Асоциацията
11.00-12.00
Освобождаване на Хотелските стаи
*Всички лектори и участници в презентации имат възможност да си дадат
предложение за разместване на презентациите и корекция в отделеното им
за това време
Условия и цени за настаняване на участниците в форума:
Единично настаняване в двойна стая 60 лв
Двойна стая за двама 72 лв
Тройна стая за 3-ма
Вечеря на 14-ти

90 лв

20 лв на човек.

Обяд на 15-ти за сметка на Асоциацията само за членовете на Асоциацията
Вечеря 20 лв + прасе и или агне на чеверме
броя на участниците

250 лв. бр разделено на

Моля да потвърждение на участие най-късно до 10 ноември

За участие във Форума на лица не членове на Асоциацията се
заплаща такса от 100 лв на човек която включва храна и кафе
паузи без нощувките. Таксата се заплаща по банков път или на
рецепция.
IBAN BG87UBBS80021019059740 banka OBB

По време на форума бихте могли:
-

Да платите членския си внос за 2017г., ако не сте го платили до
сега.
Да се информирате за новости в Асоциацията.
Да се информирате за работата на Асоциацията ако досега не сте
били поканен, да станете нов член.
Да поръчате на място доставка на торове или препарати
Да се информирате за работата на сайта „Градинаря”.
Да поговорим за субсидиите и помощите през 2017-18г.
Да попълните анкетна карта с информация за вашето
производство, която ще влезе в новия каталог за 2018г.

