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НОВИНИ
В края на октомври стартира вторият прием 
по мярка 4.1 от ПРСР / 4
USDA намали оценката си за реколтата от 
пшеница в ЕС през октомври / 4

ПОЗИЦИЯ
В българкото земеделие няма място за  
излишен оптимизъм / 6 

СЕИТБА
Сеитба на земеделските култури / 10
Сеитбообръщението – основен фактор за 
устойчиво земеделие / 13
Монокултурата при пшеницата трябва да се 
редува с бобова култура през 2-3 години / 15

TОРЕНЕ
Опитни полета с Агрополихим АД / 17
Основни принципи при използване на 
минералните торове  / 18

ВРЕДИТЕЛИ
Борба с вредителите по складираното 
зърно / 20

ТЕМА НА БРОЯ – ОРЕХЪТ
Орехът – перспектива за поколения / 22

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
Стевията е най-мощният природен
подсладител и възможна алтернатива на 
тютюна / 24

ПЧЕЛАРСТВО
Хармонизацията в събирането и анализа на 
данни са ключови за опазване здравето на 
пчелите / 26

ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР
С подадена ръка се правят успешни крачки в 
развитието на малките ферми / 27
Директни продажби за щастливи 
овчарчета / 28
Приказка за джинджифила – подходящ в 
преходен сезон като есента / 30
Фермерски магазин в мола – нова инициатива 
на Хранкооп / 31-32

210.0 x 280.0 mm


