
 
 

  

Уважаеми колеги, 

Уважаеми земеделски производители, 
До всички, които проявяват интерес към БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

           Фирма "А М И Т И Ц А" е създадена през 1994 г.  като фирма за търговия и 

консултации с продукти за растителна защита и минерални торове. Разширихме дейността 

си като включихме и търговия с био семена.  

           По-късно фирмата се ориентира към търговия с биологични препарати, 

биостимулатори, атрактанти, феромонови уловки и биоагенти. Така създадохме пълен 

набор от биологични средства при отделни култури и вредители, което ни позволи заедно с 

водещи Институти у нас и в чужбина да разработим нови технологии, подчинени и  

отговарящи на изискванията за биологично производство.  

 

Новите технологии наложиха и нови продукти за торене, биостимулатори  и почвени 

подобритери за синхрон в производствения процес.  

В тази връзка регистрирахме в БАБХ повече от 14 вида торове, подобрители и 

биостимулатори, които допълват разработените технологии за биопроизводителите.  

 Така улеснихме усилията им за производство на биологични плодове, зеленчуци и друга 

растениевъдна продукция, които се сертифицират без проблеми.  

Самите ние сме „БИО ФЕРМА”, която преди да предложи нещо на пазара и да го 

включи на точното място в технологичната схема го прилагаме при нас.  

Така се получи необходимата спойка между Фермата - науката и търговията.  

 

     Днес Ви предлагаме:  

 пълна технология за биологично производство на: семкови овощни видове,  

 костилкови и орехоплодни; 

 биологична технология за зеленчукови култури / в оранжерии и на открито/; 

 био технология за лозя, етерично-маслени култури, царевица, слънчоглед, 

пшеница;  

 био технология  за производство на картофи. 

 

Продължаваме да допълваме и разширяваме започнатото от нас, за да дадем  възможност 

на всички да не се ограничават в избора на продуктите и торовете  и да осигуряват най-

добрата продукция.  

Само ние разполагаме  с продукти, които да Ви предложим след прибиране на реколтата. 

Регистрирахме ги официално в БАБХ, които Ви позволяват с малко усилия да получите 

пълно очистване и възстановяване на уморената почва. 

Тази технология взехме изцяло от водещи аграрни страни и заедно с наши научни 

работници я адаптирахме към нашето земеделие.  

 Това е нашата цел да бъдем изцяло  посветени  на професионалните решения. 

 

 


