Институтът по планинско животновъдство и земеделие Троян, през
периода 16.09. – 5. 10. 2018 г. имаше удоволствието да бъде домакин на
шестима учени, специалисти по овощарство, от Селскостопанската академия на
Китай, провинция Хъйлундзян, с ръководител Zhang Taizhong, директор на клон
Мудандзян. Целта на визитата беше обучителен курс в различни направления от
областта на овощарството.
Съвместното сътрудничество между двете страни започва преди повече
от 15 години, а ползотворната работа и възможностите, които ни се предоставят
за съвместна дейност и изследвания в областта на овощарската наука са
безценна възможност за връзка между двете страни от различни континенти.
Академичният състав на ИПЖЗ Троян представи дейността си и сподели
научните си достижения пред китайските колеги през първата седмица от
визитата. Доц. д-р Диян Георгиев, директор на Институт по планинско
животновъдство и земеделие Троян, представи презантация за дейността на
Института, както и технологии за размножаване и сортов състав при
дребноплодните овощни видове (малина, къпина, боровинка) в планинсите
региони. В областта на селекцията презентира проф. д-р Иван Минев, в
направление агротехника, технологии за създаване и отглеждане на овощни
насаждения, при различни схеми на засаждане и подходящи сортоподложкови
комбинации – доц. д-р Боряна Стефанова, биотехнологии и in vitro
размножаване – доц. д-р Мария Георгиева, растителна защита при семкови,
костилкови и дребноплодни овощни видове – доц. д-р Петко Минков.
В ИПЖЗ Троян се поддържат колекционни и демонстративни опитни
полета, сливови градини с различна степен на интензивност, насаждения от
дребноплодни (малини, касис, къпини, арония), които бяха представени на
гостуващите учени, посетиха също и частните овощни градини в околностите на
Троян, които представляваха интерес за тях, както и научно-изследователските
лаборатории на ИПЖЗ, по микроразмножаване, по вирусология, лабораторен
комплекс за аналитични и химични анализи на плодове и продукти от тях,
оборудвани с модерна техника и апаратура.
Китайската делегация посети и други научни звена към ССА: опитната
станция по сливата в Дряново (филиал на ИПЖЗ Троян), Институт по
Овощарство Пловдив, Институт по лозарство и винарство Плевен и Институт по
царевицата Кнежа и Института по земеделие Кюстендил. Чуждестранните
колеги навсякъде бяха приети с уважение и запознати със специфичните
култури и дейности, обект на изследванията на съответните институти.
Извън работната програма бяха посетени и някои културни институции и
исторически забележителности и градове. В гр. Троян имаха удоволствието да
присъстват на „Български фестивал на сливата” 22-24.09.2018, където ежегодно
се демонстрират традициите на местното население за отглеждане и използване
на сливовата култура в поминъка и бита. Сушените сливови плодове са
деликатес и в миналото са били разменна стока на балканджията за зърнени и
фуражни стоки от полския район, а дестилираните продукти се ценят от векове,

като вкус и аромат. Националното изложение на художествените занаяти и
изкуствата – Орешак и Музеят на народните художествени занаяти и
приложните изкуства – Троян, които показват историята, успехите и
съхранените традиции на старите занаяти (грънчарство, горянство,
бъкличарство, дърворезба, ковачество, медникарство, тъкачество, абаджийство,
мутафчийство и калпакчийство), както и Троянският манастир, бяха интересни
за китайските учени.
Високопланинският преход по билото на Беклемето, който предложихме
на гостите, им представи красотата на природата на Стара планина.
Осъществените ползотворни контакти са доказателство за общия
стремеж на учените от България и чужбина за решаване на актуалните
проблеми в аграрната наука.

