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Проект NEFERTITI се изпълнява от консорциум

с  32-ма партньори от 17 страни. 

Стартира през януари 2018 г. и ще продължи до 31.12.2021 г.
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✔ Подобряване на демонстрационните дейности във фермите;

✔ Изграждане на мрежи от участници, извършващи демонстрационни

дейности

✔ Стимулиране на иновациите ……..

✔ Взаимно обучение и обмен на знания между земеделските стопани и

засилване на връзката между тях в цяла Европа

✔ Развитие на по-конкурентно устойчиво и ′интелигентно′ земеделие.

Цели на проекта



• Създаване на 10 тематични мрежи съставени от 45 регионални хъба;

• Организиране на обучения и демонстрации;

• Създаване на интернет платформа на езиците на всички партньори,

съдържаща широк спектър от знания и най-добри практики

• Установяване на политически диалог в обхвата на ЕС, за да се

гарантира устойчивостта на мрежите създавани по проекта.

Дейности по проекта



Създаване на 10 интерактивни тематични мрежи в 3-те

основни селскостопански сектора: животновъдство,

земеделие и градинарство.

Обединяване на 45 регионални центъра на демофермери и участници в

научноизследователска и развойна дейност - съветници, кооперации,

неправителствени организации, промишленост, образование,

изследователи и политици



6. NEFERTITI Networks: Animal production
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6. NEFERTITI Networks : Arable crops
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6. NEFERTITI Networks : Horticulture
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TM 1: Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода

TM 2: Решения за млечното говедовъдство, на основата на наличната база от данни

TM 3: Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни

TM 4: Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури

TM 5: Сензорни системи за наблюдение и управление при полски култури

TM 6: Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на
полски (сеитбооборотни) култури

TM 7: Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в

градинарството

TM 8: Ефективно използване на водата в градинарството

TM 9: Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и
зеленчуци

TM 10: Повишаване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери

NEFERTITI: работи в мрежа, обмен на знания и подпомагане на 

демонстрационните събития по 10 основни предизвикателства 

в селскостопанското производство



Структура на хъбовете:

- Хъб е група от демо ферми, работещи по дадена тема / 

предизвикателство и свързани с всички съответни участници и 

заинтересовани страни на АКИС (научноизследователска и развойна 

дейност, селскостопански сектор, образование, индустрия, кооперации и 

др.)

- Търговски демо ферми - собственост на частни граждани и ограничени 

компании

- Експериментални или изследователски демо ферми - свързани с 

институти и университети

- Треньорът на хъбове (партньор по проекта, подкрепен от борда) 

управлява дейностите на хъбовете, свързвайки всички съответни 

участници в AKIS и заинтересованите страни около хъба, за да засили 

обмена на знания и кръстосаното оплождане чрез демонстрация

NEFERTITI ХЪБ



Структура на мрежите

- Организирана на ниво ЕС, мрежата свързва няколко регионална / 

национални центъра(хъб), работещи по една и съща тема / 

предизвикателства;

- Обмен на практически ориентирани знания, най-добри практики в 

стопанството и съответни иновации;

- Mfieyekrs помежду си по време на трансгранична демонстрация  -

кръстосано посещение

Управление:
- Лидер на мрежата управлява дейностите на

мрежата, като събира готови за използване
материали и знания от съответните проекти на ЕС

- Организиране на дейности за обмен на знания в
мрежата и отговорност за кръстосаното
посещение с другите мрежи NEFERTITI

NEFERTITI МРЕЖА 





Национална служба за съвети в земеделието участва в 

Тематични мрежи (ТМ) 7 и 9, като в България са създадени

два регионални хъба.

Хъб България - Мрежа 7 „Повишаване ефективността при 

използването на хранителни вещества в градинарството“

Демонстрационни дейности:
• Запознаване на земеделските стопани с ефекта на

груповото използване (в т.ч. чрез системи за капково

напояване) на различни торове при зеленчуци;

• Представяне на технологични решения за

екологосъобразно торене на различни сортове на един вид

зеленчукова култура;

• Демонстрации на иновативни практики в растителното

хранене (в т.ч. аквапоника и хидропоника) - ефективност и

опазване на околната среда;

• Запознаване на земеделските стопани с екологичните и

икономически ефекти от изготвянето на баланс на

хранителните вещества на ниво ферма чрез анализ на

почвата и листата;

• Представяне на системата от препоръки за торене,

базирана на концепцията – подходящ тор в подходяща

норма, в подходящо време и по подходящ начин.



Хъб България – Мрежа №9 „Намаляване

употребата на пестициди при производството

на грозде, плодове и зеленчуци “

Мрежа № 9 представя:

• Различни технологични решения за редуциране

употребата на пестициди при производството на

грозде, плодове и зеленчуци.

Фокусът ще бъде върху:

• Методи за мониторинг на вредители;

• Приложение на биогенти и продукти от

ботанически

• и микробиален произход за контрол на

вредителите;

• Устойчиви сортове на патогенни за културните

растения организми;

• Иновативни подходи за прилагане на продукти за

растителна защита;



Имате възможност да се присъедините към 

Мрежата на НЕФЕРТИТИ, ако искате:

• да обмените специфични знания и добри практики в областта на

земеделието;

• да намерите подходящо решение на вашите проблеми и

предизвикателства;

• да се възползвате от съвети, опит и идеи за нови решения;

• да придобиете и обмените технически иновативни знания и ноу-хау;

• да популяризирате Вашата ферма и/или да споделите вашите иновативни

постижения и ноу-хау;

• да участвате в най-голямата Европейска селскостопанска демонстрационна

мрежа;

• да имате достъп до нова информация, знания и иновации от цяла Европа;

• да станете по-конкурентоспособни;

• да откриете нови съмишленици във вашия район;

• да създадете контакти с производители от други европейски страни;

• да участвате в демонстрации.



Присъединете се към НЕФЕРТИТИ

Повече информация за проекта, кокто и Заявление за участие в мрежата на

НЕФЕРТИТИ може да изтеглите от сайта на НССЗ:

www.naas.government.bg/bg/57/3804

или като се свържете с координаторите на хъбовете в България:

• Петя Куманова – хъб България на Мрежа 7 „Повишаване ефективността

при използването на хранителни вещества в градинарството“
pkumanova@naas.government.bg

• Станимир Стефанов – на хъб България на Мрежа 9 „Намаляване

употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и

зеленчуци “ - stanimir_2135@abv.bg

http://www.naas.government.bg/bg/57/3804
mailto:pkumanova@naas.government.bg
mailto:stanimir_2135@abv.bg


Ефективно управление на използването на водата в регион 

Алентежу, Португалия.

Представена е информация за проведено през 2019 г. 

кръстосаното посещение по проект NEFERTITI в регион Алентежу, 

Португалия, относно ефективността при използването на водните 

ресурси. Този регион е много горещ и сух, а същевременно в 

района бързо се увеличават напояваните култури, което изисква 

прецизно и устойчиво управление на водата. Представени са добри 

практики за ефективно използването на водата при отглеждането 

на винени лозя и маслинови градини в т.ч. използването на 

специални сензори за влажност на почвата за оценка на 

съдържанието на водата в почвата и за листния воден потенциал, 

за определяне на стреса в растението.

Също така за добри практики за използване на компост за 

мулчиране, на дъждовна вода и на пречистена отпадъчна вода при 

производството на вино и мелничарски продукти. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sskr6p-4rJo

https://www.youtube.com/watch?v=Sskr6p-4rJo
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NEFERTITI PARTNERS

Благодарим за вниманието!


