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Амитица- история в резюме!

“Healthy soil, healthy plants, healthy planet”

База в Струмица

• Благоевград
• Пловдив
• Русе
• Шумен
• Бургас
• София
• Варна

Награди за 
Инсектицид 
от Агра 2023

Здравка Смиленова
управител

• Търговия с биопродукти
• Бихотел Моравско село
• Биоферма



Биоферма "Моравско село"

250 декара в региона на Кресна, с производство главно на зеленчуци!

Търговци на второ място, производители на първо!

“Every day is a good day to go organic”



Биоферма "Моравско село"

Снабдяваме с биопродукция големи хранителни вериги, като идеята ни е да излезнем от
границите на България подпомагайки биопроизводителите;

“Every day is a good day to go organic”

Да се обединяваме за международни пазари.



Ежедневни предизвикателства за фермерите
И методи за тяхното продоляване чрез биоконтрол и методи за интегрирана растителна защита



Зелената сделка и натиска на Европа

Стратегия от фермата до трапезата- За
здравословна и екологосъобразна продоволствена ситема.

• Намаляване на въглеродните емисии с 55 % до 2030г!
• Забрана на множество химически активни бази !
• Реформа в селскостопанската политика и насърчаване

на биоземеделието!



Високо
ефективни

с дълго последействие
и кратки карантини

срокове

Без 
резистентност

фитотоксичнос т и 
остатъчни количества

Безопасни 
за пчелите , полезните 

видове ,човека.

Щадящи 
отговарящи на 

изискванията на ЕС
и „Зелената сделка“

Нашата стратегия: използване на ефективни, щадящи препарати, които отоговарят на 
изискванията на ЕС и Зелената сделка!



Нашата стратегия – здрав старт, здраво растение, добри добиви

Стратегия срещу насекоми;

Стратегия срещу болести;

Многокомпонентно хранене на растенията за най-висок имунитет;

Подобряване на устойчивостта към все по- предизвикателните климатични условия;

Като запазим практиките използващи се в стопанството.



Нашата стратегия: използване на живи торове и възстановяване на почвеното 
плодородие

Предимства на микробиалните торове

• Структурират почвата, подобряват органичния състав и
влагозадържащата й способност;

• Намаляват ерозията и излужването
• Преобразуват елементите в лесноусвоима за растението

форма
• Хранят си и се грижат за почвата не само за растението;
• Ниски дози,конкурентни цени
• Използват естествения кръговрат на веществата
• Стимулират растежа и увеличават естествения потенциал на

растението за справяне със стресови фактори от всякакъв вид
(патогени, вредители)

• Изместват вредните патогени и микроорганизми чрез
конкуренциа на хранителни вещества и вода

Лошото състояние на почвата води до изчерпване на запаса от микро и макроелементи и налага увеличачане на торовите норми



Резултати
Третиране на семената по схема на Амитица- 3,5 см по- дълги корени и срдно един брат  повече на растение!

Опитно поле с. Върбица , община Горна Оряховица



Резултати
Разлика между контрола (нетретирани)и опит  (третирани по схема на Амитица) в съседни полета! 

Насаждения в гр. Ихтиман

Третирани семена Нетретирани семена



Резултати
Слънчоглед отгледан по технология на фирма Амитица

Насаждения в Бяла Слатина



Резултати
Натуралис и Еко проп NX от Амитица се оказаха един чудесен заместител на химическите препарати – неоникотиноиди !

Йосиф Делгянски, Управител на Гранд Агро ООД, в районите на Раковски и Брезово



Резултати
Използване на цялостна технология за третиране на царевица при неполивни условия  - 630 кг/дка

С. Златитрап, Пловдивско, г-н Телкиев, Неполивната царевица постига по- добри резултати от 
поливната.



Резултати
Разсадопроизводство по технология на фирма Амитица

Здрава почва, силни корени, устойчиво растение!



Ефективността на цялостна технология за отглеждане на домат е доказана множество пъти

Най- продаваната технология на  фирма Амитица

Резултати



Използване на цялостна технология за отглеждане на Бамя

Нсаждения в гр. Димитровград

Резултати



Използване на цялостна технология за отглеждане на Картофи

Нсаждения в гр. Чепеларе

Резултати



Използване на цялостни технологии за отглеждане на зеленчуци

Зеленчуците на биоферма Моравско село

Резултати



Използване на цялостни технологии за отглеждане на трайни насаждения

Резултати



Стратегията за борба с нематодата, дава забележителни резултати!

Резултати



"Резултати при намаляване на пестицидите чрез биоконтрол"



Заключение – от наблюденията през годините в цяла България

Стратегия срещу насекоми, болести, хранене на растенията и увеличаване
Толерантността на суша

Препоръчваме всеки да изпита ( да направи няколко годишни опити) за да се уври в
ефективността

По този начин ще можем да отговорим на всички нови екологични изисквания

Достъп до подпомаганията по еко схемите.



Има изпитана технология отговаряща на 
новите агроекологични стандарти 

Без да се намаляват добивите

На по-добра себестойност

www.amiTi.org


