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Практическото ръководство за борба срещу плевелите 
при люцерна сорт ДАРА е научно-приложен продукт, 
съобразен с „Националните стандарти за поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично състояние“ и 
„Принципите на добрата растителнозащитна практика“.  
 
Ръководството е разработено на основа на научни 
изследвания на авторите, проведени в Институт по 
фуражните култури – Плевен. 
Предназначено е за използване от агрономи, фермери, 
земеделски производители, селскостопански специалисти, 
студенти и др.  
 
Авторски колектив: 

§ доц. д-р Пламен Маринов-Серафимов, 
§ проф. д-р Даниела Кертикова,  
§ проф. дн Тодор Кертиков 
§ гл. ас. д-р Ирена Голубинова 

 

 

Наръчникът за семепроизводство на многогодишни и 
едногодишни житни фуражни треви е научно-приложен 
продукт, съобразен с „Националните стандарти за 
поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние“ и „Принципите на добрата растителнозащитна 
практика“. Разработен е на основа на собствени научни 
изследвания на авторите, проведени в Институт по 
фуражните култури – Плевен, както и на проучванията в 
световен мащаб през последното десетилетие. 
Предназначен е за използване от агрономи, фермери, 
земеделски производители, селскостопански специалисти, 
студенти и др. 
 
Авторски колектив: 

§ проф., д-р Анелия Кътова,  
§ доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов,  
§ гл.ас., д-р Ирена Голубинова,  
§ доц., д-р Цветанка Димитрова 

 

Технологията за производство на зелена маса от суданка 
е разработена на основа на собствени научни изследвания на 
авторите, проведени в Земеделски институт – Шумен и 
Институт по фуражните култури – Плевен, както и на 
проучванията в световен мащаб през последните години. 
Предназначена е за използване от агрономи, фермери, 
земеделски производители, селскостопански специалисти, 
студенти и др.  
 
Технологията е разработена от авторски колектив от: 
Земеделски институт - Шумен 

§ доц., д-р Станимир Енчев, 
§ доц., д-р Калин Сланев 
§ гл. ас., д-р Ахмед Мехмед 

Институт по фуражните култури - Плевен 
§ доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов, 
§ доц., д-р Ирена Голубинова 

Технологията за производство на зелена маса от суданка е 
приета и утвърдена за масово внедряване в практиката с 
решение на УС на ССА с Протокол № РД-18/12.11.2020 год. 
и приета от Постоянната комисия за иновации и технологии. 
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Технологията за производство на фураж от люцерна е 
разработена въз основа на собствени научни изследвания на 
авторите в Институт по фуражните култури – Плевен, така и 
на постиженията на науката през последните години в 
областта на люцерновото производство.  
 
Технологията е предназначена за използване от земеделски 
производители, фермери, селскостопански специалисти, и 
др., решили да се възползват от предимствата на люцерната 
и фуража приготвен от нея.  

 

 
 

Технологията за производство на семена от люцерна е 
разработена въз основа на собствени научни изследвания на 
авторите в Институт по фуражните култури – Плевен, така и 
на постиженията на науката през последните години в 
областта на люцерновото производство.  
 
Технологията е в помощ на лицензирани семепроизводители 
и засяга както агротехническите мероприятия при 
отглеждане и апробацията на семепроизводните посеви, така 
и прибиране, почистване, етикетиране и икономическа 
себестойност на продукцията. 

 

 
 

 
Технологията за производство на фураж и семена от 
зимен фуражен грах е разработена на база комплексни 
научни изследвания на авторите в Институт по фуражните 
култури – Плевен и е съобразена с постиженията на науката 
и изискванията на съвременното земеделие.  
 
Технологията е предназначена за използване от агрономи, 
фермери, земеделски производители, селскостопански 
специалисти, студенти и др. 
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