
Създаване на промишлени овощни градини 

            
      

Проектиране   и създаване на промишлени овощни градини, овощарство и
лозарство,   земеделие, градинарство, производство на овощен и лозов  
посадъчен  материал, проектиране, създаване и отглеждане на промишлени  
овощни  градини, растителна защита и др.

  

Консултации за избора  на   подложки, сорт, растояние на засаждане, резитба на
овощните  видове,  торене, пръскане. Консултации при създаването на ябълкова 
градина,  бадемова градина, прасковена градина, черешова градина,  сливова 
градина,предпосадъчна подготовка, обработка на почвата,  поливане  (поливни норми),
видове торове и др.Предлаганите овощни видове  от Овощни  разсадници ЕЛИТ са Ябъл
ка,  Праскова,  Круша, Нектарина,  Кайсия,  Слива, Орех, Бадем, Череша, Вшна, 
Смокиня, Дрян,  Лешник,  Мушмула, Киви, Кестен, Лозички, Грозде, Райска  ябълка,
Арония,  Касис,  Дюла, Нар, Хинап, Маслина, касис, къпина,  малина, френско грозде  и
др.

  

Професионални консултации при избор на:

  

 - типа на насаждението
- овощен вид,сортове
- съвместимост подложка-сорт
- растояния и схема на засаждане 
- резитба на овошките за формиране и плододаване (лятна, зимна резитба)
- предпосадъчна подготовка на площите (риголване, оране)
- доставка и съхранение на овощният посадъчния материал
- срокове и начини на засаждане
- растителна защита (пръскане,препарати,листни торове) 
- торене (видове торове, суперфосфат, калиев сулфат, азотни торове)
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  Консултациите  се извършват от инж-агроном Валентин Дерменджиев с 12 годинипрактика в  овощарството от които 5 години като научен сътрудник поовощарство.Има създадени десетки овощни градини общо над 700 декара отразлични видове.  Още - Оранжерия за производство на цветя:инж-агроном Валентин Дерменджиев Гр. Сандански, ул."Пирин" 107 Тел: 0746 / 3 06 74 Gsm: 0889 421655; 0887 153533;  0896 448242; E-mail:   zasandanski@abv.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябваДжаваСкрипт поддръжка за да го видите   Тагове:   овощарство овощни видове земеделие плодни дръвчета ябълкова градина бадемова градина  прасковена
градина черешова градина сливова градина крушова орехова лешникова маслинова градина фермер дървета агросъвети
овошки земеделие селско стопанство разсадници садене засаждане торене овощни градини овощна градина
почвообработка пръскане растителна защита сортове поливане отглеждане, България, Bulgaria, програми проекти семена
посадъчен материал растениевъдство стопанство 
еврофондове европейски програми  консултации, агробизнес агроборса земеделски растения сортове, арония, ябълка,
праскова, круша, праскова, череша,  слива
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