
НАГРАДИТЕ В КОНКУРСА  ЗА ИНОВАЦИИ НА „АГРА 2020“ 
 
 
Раздел І.  МАШИНИ , ИНВЕНТАР ,ТЕХНОЛОГИИ  ЗА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 
Многофункционална машина за рози 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н. Пушкаров" 
 
Едноканален цветен сортировач J1 
„Биосса“ ЕООД 
 
Растително-защитна технология за успешно извеждане на борба с 
миниращ молец 
„Амитица“ ООД  
  
Биологичен инсектицид  „Рапакс“ 
„Амитица“ ООД 
 
Многоредов култиватор серия CML 
„Мадара Агро“ ЕООД 
 
Култиватор за слята повърхност,бърза и плитка предсеитбена 
подготовка 
„Мадара Агро“ ЕООД 
 
Лющачен агрегат за слънчоглед 
„Елика-елеватор“  ЕООД 
 
 
РАЗДЕЛ II. МАШИНИ, ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 
 
Дигитални системи за автоматизация на доилния процес и рестайлинг на 
съществуващи доилни машини и инсталации 
„Алфа-микс“ ЕООД 
 
 
РАЗДЕЛ III.  СОРТОВИ СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ 
 
Пролетен фуражен ечемик сорт „Венера“ 
Институт по земеделие-Карнобат 
 
Нов винен сорт лоза „Мискет Викинг“, подходящ за екологично лозарство 
и винарство 
Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”-Русе 



 
„Бяла“ - главесто зеле сорт „Билян“ 
Институт по зеленчукови култури „Марица“-Пловдив 
 
Слънчогледов  хибрид „Енигма CLP“ 
Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево 
 
Царевични и слънчогледови хибриди, продукти за растителна защита 
„Кортева Агрисайънс“ 
 
РАЗДЕЛ IV.  ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
 
Комбиниран тор NP 18:38 + 5 S + 0,3 Zn 
„Агрополихим“ АД 
 
Биофилтър „Аери“ - система за пречистване на въздуха чрез корените на 
растението 
„Аери-България“ 
 
РАЗДЕЛ V. НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗРАБОТКИ 
 
Нов, качествен и икономичен сорт обикновена зимна пшеница  „Сашец“ 
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“-Садово 
 
Метод за фиторемедиация на земеделски земи, замърсени с тежки 
метали и металоиди 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола 
Пушкаров" 
 
Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на 
посеви на земеделски култури 
Съвместна разработка на ИПАЗР „Н.Пушкаров“  и Института за космически 
изследвания и технологии към БАН 
 
Платформа за търговия със зърнени, маслодайни и бобови култури 
„Агринайзър“  ЕООД 
 
Хибриди царевица Кнежа:320,564,565,648 
Институт по царевицата-Кнежа 
 
Биологично активен ензимен продукт „Фибрино ЗИМ“ 
Институт по криобиология и хранителни технологии  
 



Мъфин с натурални захарозаместители - кокосова захар и брашно от 
мескит 
Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив 
 
Дамски и мъжки парфюми „Олимпея“ и „Олимп“ с ориенталско-цветна 
композиция 
Институт по розата-Казанлък 
 
РАЗДЕЛ VI. ЖИВОТНОВЪДСТВО 
 
Покривна кошерна табла с разширени технологични възможности 
Институт по животновъдни науки-Костинброд 
 
 

 

 


