
3

С
Ъ
Д
Ъ
Р
Ж
А
Н
И
Е

ГОД. XVI • БРОЙ 10 (1160) • 2016

Адрес на редакцията: 
1000 София, ПК. 1148
тел./факс: (02) 846 34 71; 
0899 84 12 84 – управител;

Графичен дизайн и предпечат
ПолиТех ЕООД, 0887316950
office@polytech-bg.com

ISSN 1311-7815 – представяната 
информация е съгласно 
чл. 7а от ЗЗДПДП

Издава: „АГРОПРЕС ПЛЮС” ЕООД ©
Управител и главен редактор: Людмила Господинова
Отговорен редактор: проф. д-р ссн Петко Иванов,
Редакционна колегия:
проф. д-р Димитър Греков, проф. д-р ссн Иванка Лечева,
проф. д-р Тотка Митова, доц. д-р Христо Бозуков,
доц. д-р Пламена Йовчевска, проф. д-р ссн Димитър Чолаков
проф. д-р Николай Ценов
с партньорството на Аграрен университет
За качеството на реклами и грешки в текстовете предоставе-
ни от рекламодателите, редакцията не носи отговорност!

АКТУАЛНО
Фермерите ще получат около 600 млн. лв. 
директни  плащания / 4  
В търсене на оптимален модел за родното 
земеделско производство – реалност и 
перспективи4 

НАУКА
С поглед отправен към младите, учените 
от Селскостопанска академия отбелязаха 
своя професионален празник и направиха 
равносметка  / 5
Екологията  и житните култури / 6 

АНАЛИЗ
Нова рекордна  реколта от царевица през 
2016/17 година  очакват  експерти / 7 

АГРОГЛОБУС
Полска ябълка завладя българските  
пазари / 8 

РАСТИТЕЛНА  ЗАЩИТА
Борба с ранните неприятели по
рапицата / 10 
Ариста ЛайфСайънс България официално 
отвори врати за успешно българско 
земеделие с иновативните си продукти / 12
ТАЛИЗМА ЕК  – новият инсектицид срещу 
складови неприятели / 12 

Биатлон 4D - успехът през 2016 на 
новия голям хербицид за житни култури 
в България  / 14

ТОРЕНЕ
 „Мениджър за един ден“ в Агрополихим АД - 
една прекрасна инициатива за младите хора 
в България! / 16 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Нови сортове органични ябълки, 
резистентни сливи и кайсии и прекрасни 
черешови сортове от разсадник Holland Alma 
Kft Унгария / 17 
Кестенът – ценен ядков вид / 21 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
 Градински чай (Salvia officinalis) / 23

ХРАНАТА НИ
От лимеца до студената плазма / 26
Мидите – малко  познатият  деликатес oт 
нашето Черноморие / 28
Колко топло трябва да е виното? / 29 

НАШЕНЦИ
Стоян Пелтешки- фермерът мечтател от 
Угърчин / 30 
Пожарникар от Септември се прочу  с 
ябълковия си оцет / 31 

210.0 x 280.0 mm


