
За нас - Лицензиран Овощен Разсадник Елит

Лицензиран Овощен Разсадник ЕЛИТ се намира в град Петрич обл.   Благоевград.

  

Базата на Разсадник Елит от есента на 2013 год. се намира на главен път
София-Петрич, (на 5 км преди гр.Петрич) от ляво на пътя,на около 300 метра след
разклона за храма на леля ВАНГА и на около 150 метра преди разклона за с.Кърналово
и с.Рупите и граничи с новата (частна) зеленчукова борса.

  

Основан е през 1982 г.и е един от първите в югозападна   България.Разсадникът
разполага съc coбствена маточна база за   производство на подложки и калеми за
облагородените овошки.Предметът ни   на дейност е овощарство, земеделие,
градинарство, производство на  овощен и лозов  посадъчен материал,овощни дървета
на ниски  цени,проектиране, създаване и отглеждане на промишлени  овощни градини, 
растителна защита и др.Още косултация за избора на  подложки, сорт,  разстояние на
засаждане, резитба, торене, пръскане и др.Размножаваме над  90 сорта от 25 овощни
вида и плодни храсти (дървета видове,дървета  джуджета,дървета и  храсти,дървета
за градината), фиданки (разсад  овошки) - Ябълки , Праскови , Круши ,  Нектарини , К
айсия
,  
Сливи
, 
Орехи
, 
Бадеми
, 
Цитруси
, 
Череши
, 
Вишни
,  
Смокиня
, 
Дрян
, 
Лешници
,  
Мушмула
, 
Киви
, 
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sortove-qbalki.html
sortove-praskovi.html
sortove-krushi.html
sortove-nektarini.html
sortove-kaisia.html
sortove-kaisia.html
sortove-slivi.html
oreh-sortove-orehi.html
ovoshten-posada4en-material/bademi-sortove.html
otglejdane-na-ovoshki/1-dravcheta/239-otglejdane-na-limoni.html
sortove-chereshi.html
ovoshten-posada4en-material/ovoshki-vishna.html
ovoshten-posada4en-material/razsadnik-smokini.html
ovoshten-posada4en-material/drqn-sortove.html
sortove-leshnici.html
ovoshten-posada4en-material/ovoshki-mushmula.html
ovoshten-posada4en-material/kivi-kiwi.html
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Кестени
, Лози, Грозде, 
Райска  ябълка
, 
Арония
, 
Касис
,  
Дюли
, 
Нар
, 
Хинап
, 
Маслини
,
Къпини
, 
Малини
,
Червено и Бяло Френско грозде
,
Декоративни овощни
, 
Пауловния Paulownia
, 
Бреза
, 
Липа
, 
Подложки за Ябълка-ММ 106 и Дюла ВА 29
и др.Подържаме тесни  контакти със здружения на  овощни разсадници от
Гърция.Имаме създадени  насаждения в градове като  Смолян, Стара Загора,
Търговище, Хасково,  Шумен, Пловдив, Кърджали,  Кюстендил, Ловеч, Монтана, Добрич,
Перник,  Сливен. Имаме дистрибутори в  градовете Плевен, София, Бургас, Варна, 
Силистра, Сандански,  Благоевград, Гоце  Делчев, области Пазарджик, 
Пловдив.Очаквайте скоро дистрибутори и в градовете Видин, Враца,  Габрово, Русе,
Велико Търново, Лом,. Произведеният от нас овощен и лозов  посадъчен материал е с
изключително добро  качество,отговаря на всички  изисквания и стандарти.Разсадникът
е  лицензиран,издаваме фактури,и  много от нашите клиенти участват в  програмите на
Евро фондовете.  Разполагаме със собствен транспорт.За  големи
количества-безплатни  доставки!Нашето  мото е: 
КОРЕКТНОСТ, ВИСОКО КАЧЕСТВО, НИСКИ ЦЕНИ !
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ovoshten-posada4en-material/razsadnik-kesteni.html
ovoshten-posada4en-material/raiska-qbalka-sortove.html
razsad-aronia-melanocarpa.html
ovoshten-posada4en-material/razsadnici-kasis.html
ovoshten-posada4en-material/dula-sortove.html
ovoshten-posada4en-material/nar-razsadnik.html
ovoshten-posada4en-material/ovoshki-hinap.html
ovoshten-posada4en-material/dravcheta-maslina-olea.html
ovoshten-posada4en-material/obiavi-kapina.html
ovoshten-posada4en-material/razsadnik-malina-malini.html
ovoshten-posada4en-material/4erveno-bialo-frensko-grozde.html
ovoshten-posada4en-material/dekorativni-ovoshtni-dravcheta.html
ovoshten-posada4en-material/paulownia.html
ovoshten-posada4en-material/breza-fidanki-drav4eta.html
ovoshten-posada4en-material/lipi-fidanki-razsadnik.html
ovoshten-posada4en-material/dravcheta-podlojki.html
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ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА:

  - GSM 0896 333 777
  - Тел. 0745 6 19 74
  &gt;&gt;&gt;За Поръчки и Въпроси ТУК !!!  ( Контактна форма )
- E-mail:           razsadnik_elit@abv.bg - Управител - 00359 898 592 660 

  

Тагове:  Овощни дръвчета дървета цени дървета видове дървета  дървета и храсти 
дървета за градината продавам овощни дръвчета разсад  овощни плодни  дръвчета
дръвче продавам арония посадъчен материал  лозарство овощарство  дърво
отглеждане Ябълки Круши Праскови Нектарини  Кайсии Сливи Череши  Вишни Райска
ябълка Смокини Лешници Разсадник  разсадници Дюли Мушмула  Нар Дрян Киви
Кестени Маслини Орехи Хинап  Арония Посадъчен Материал  Овошки Дървета
Фиданки aronia melanocarpa  Касис Къпини Малини портокал  мандарина лимон
грейпфрут paulownia  пауловния
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contacts.html
mailto:razsadnik_elit@abv.bg

