
ЗА ПО-ЗДРАВИ ПОЧВИ И ПО-ДОБРА РЕКОЛТА 
ОНЛАЙН СЕМИНАР ЗА ФЕРМЕРИ

Почвата е най-важният ресурс, който ние като фермери 
имаме на разположение. Колкото по-здрава е почвата ни, 
толкова по-добра ще бъде нашата реколта. Това означава 
по-високи добиви, по-малко загуби, по-малко оперативни 
ресурси, по-ниски разходи. Това е истинският фактор за 
успех. 

Нашата цел трябва да бъде да запазим почвата си 
плодородна и здрава за следващите поколения - и в 
същото време да бъдем икономически успешни. 

Много малки и големи ферми вече показват как става 
това. И сега, когато работата на полето намалява, е 
подходящ момент за обмяна на опит. 

Искаме да съберем заедно практиканти в земеделието и 
експерти около (виртуална) маса и да обсъдим някои от 
успешните методи за здрави почви. Всичко това в уюта на 
собствения Ви дом, благодарение на Коронна вируса. Чрез 
интернет това е възможно. 

Можете лесно да се присъедините към нас и да разберете 
как да направите фермата си годна за бъдещето! 

Тъй като "Best4Soil" е проект, финансиран от ЕС участието 
в  онлайн  семинара  е  напълно  безплатно, но  в  същото 
време  това  е  солидна  инвестиция  в  бъдещето  на  вашата 
ферма! 

Практикантите  в  земеделието  ще  говорят  за  личния  си 
опит  и  всеки  участник  ще  има  възможност  да  задава 
въпроси и да се включи в дискусията. Целта е обмяна на 
опит  и  запознаване  с  успешни  методи, които  след  това 
могат да бъдат внедрени във вашата ферма. 

За по-здрави почви и по-добра реколта.  
За нас и следващите поколения! 

Регистрирай се сега!
https://www.best4soil.eu/meetings/21

ОЧАКВАТ ВИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

сеитбообращения

междинни култури & зелено торене

компост

Best4Soil се финансира по програма на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ 
като мярка за координация и подкрепа, съгласно договор No. 81769696. 
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ПРОГРАМА
ЗА ПО-ЗДРАВИ ПОЧВИ И ПО-ДОБР РЕКОЛТА  
ОНЛАЙН СЕМИНАР ЗА ФЕРМЕРИ 

18./19.11.2020

09:30 — 10:00  Откриване на семинара и представяне на „Best4Soil”

SE
SS

IO
N

 

10:40 — 11:15  Нашият опит и практики за справяне с ерозията на почвата в     
     биологична ферма в Южна Моравия — Adam Brezáni (Чехия)

11:20 — 11:55  Нематодите във вашата ферма, от анализ на риска до       
     практически решения — Jan Salomons (Нидерландия)

12:00 — 12:25  Best4Soil видеоклипове, брошури и бази данни - представяне и     
     на съществуващата информация

ЧАСТ 1
18.11.2020, 09:30 — 13:30
НЕМАТОДИ, ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА И СЕИТБООБРАЩЕНИЕ

12:30 — 12:40  Почивка
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E12:45 — 13:00  Как хората, практикуващи земеделие и експертите от различни    

     страни оценяват информацията, предоставена от Best4Soil?  
     — Дискусия в пленума

13:00 — 13:30  Най-важните въпроси от науката и практиката по отношение на    
     лекциите от преди обед — Дискусия в пленума

10:00 — 10:35  Паразитни нематоди по растенията - малките врагове с голямо     
     въздействие — Ines Gabl (Австрия)

Водещ на семинара:  
Стоилко Апостолов
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ЧАСТ 2

18.11.2020, 15:00 — 18:30
ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ И ПОКРИВНИ КУЛТУРИ
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E17:45 — 18:00  Как другите страни споделят практическа информация?  

     — Дискусия в пленума

18:00 — 18:30  Най-важните въпроси от науката и практиката по отношение на    
     лекциите следобед — Дискусия в пленума

15:00 — 15:35  Подобряване здравето на почвата с покривни култури  
     — Zsombor Dirici (Унгария)

16:20 — 16:55  Изграждане на почвата - нашият опит с регенеративното земеделие  
     — Hubert Stark (Австрия)

17:00 — 17:25  Какво можем да направим ние, за да разпространим наличната    
     информация (напр. Видеоклипове, информационни листове и база    
     данни на Best4Soil) до възможно най-много хора?

17:30 — 17:40  Почивка

15:40 — 16:15  Корените на днешния ден са хумусът на утрешния ден  
     — Franz Brunner (Австрия)
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ПРОГРАМА
ЗА ПО-ЗДРАВИ ПОЧВИ И ПО-ДОБР РЕКОЛТА  
ОНЛАЙН СЕМИНАР ЗА ФЕРМЕРИ 
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ЧАСТ 3
19.11.2020, 09:30 — 13:45
КОМПОСТ
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E12:45 — 13:00  Какви са заключенията на участниците от различните страни за онлайн   

     семинара на Best4Soil? — Дискусия в пленума

13:00 — 13:30  Най-важните въпроси от науката и практиката по отношение на    
     лекциите преди обед — Дискусия в пленума

18./19.11.2020

09:30 — 10:00  Откриване и представяне на „Best4Soil”

10:40 — 11:15  Познайте колко ползи имат компостът и вермикомпостът за почвата,   
     портфейла ви и за тези, които ще се занимават със земеделие след вас!  
     — Alfred Grand (Австрия)

11:20 — 11:55  Ротационна паша - Отглеждане на животни и подобряване      
     плодородието на почвата — Филип Харманджиев (България)

12:00 — 12:25  Заключение на участниците относно онлайн семинара на Best4Soil 

12:30 — 12:40  Почивка

10:00 — 10:35  Използване на компост и неговото въздействие върху почвата  
     — Hejátková Květuše (Чехия)

13:30 — 13:45  Приемане и официално закриване

…

СТРУКТУРА НА СЕМИНАРА 
Онлайн семинарът Best4Soil се състои от три части, всяка от които е посветена на различна основна тема. 
Всяка от тези три части е разделена на сесия за всяка отделна държава („SESSION“) и общ сесия („STAGE“). 

В SESSIONS участниците ще бъдат разделени по държави, така че да могат да следят презентациите на 
собствения си език (немски, български, сръбски, чешки или унгарски). В края на всяка SESSION всички 
участници от различните държави ще се срещнат в STAGE. Тук най-важните резултати, изводи и въпроси от 
различните страни-SESSIONS ще бъдат обобщени и обсъдени на английски език.

НАДЗОР НА СЕСИИТЕ 
Австрия:    Alfred Grand (GRAND FARM) и Markus Renner (FiBL Австрия) 
България:    Петя Пенчева (ФБЗ Биоселена) 
Сърбия:     Brankica Tanović (Институт по пестициди и опазване на околната среда) 
Чехия / Словакия:  Jan Trávníček, Чехия (Биоинститут) и Magdaléna Lacko-Bartošová, Словакия (Университет в Нитра) 
Унгария:    Judit Berényi Üveges (ÖMKi)

ОТГОВОРНИЦИ 
Организация:   Benjamin Waltner (FiBL Австрия) 
Модераторация:   Martin Schlatzer (FiBL Австрия) 
Технология:   Guenther Weinlinger (7reasons) 
Маркетинг:    Johannes Pelleter

Водещ на семинара:  
Стоилко Апостолов


