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Овощни Разсадници  Елит
Лицензиран овощен разсадник ЕЛИТ се намира в град Петрич обл.   
Благоевград.Основан е през 1982 г.и е един от първите в югозападна   
България.Разсадникът разполага съc coбствена маточна база за    производство на
подложки и калеми за облагородените овошки.Предметът ни    на деиност е
овощарство, земеделие, градинарство, производство на   овощен и лозов  посадъчен
материал,овощни дървета на ниски   цени,проектиране, създаване и отглеждане на
промишлени  овощни градини,   растителна защита и др.Още косултации за избора на 
подложки, сорт,   растояние на засаждане, резитба, торене, пръскане и
др.Размножаваме над   90 сорта от 25 овощни вида и плодни храсти (дървета
видове,дървета   джуджета,дървета и  храсти,дървета за градината), фиданки (разсад
  овошки) - Ябълки, Праскови, Круши,   Нектарини, Кайсия,  Сливи, Орехи, Бадеми,
Цитруси, Череши, Вишни,   Смокиня, Дрян, Лешници,  Мушмула, Киви, Кестени, Лози,
Грозде, Райска   ябълка, Арония, Касис,  Дюли, Нар, Хинап, Маслини, касис, къпини,  
малини, френско грозде ,  декоративни овощни и др. Подържаме тесни  
контакти със здружения на  овощни разсадници от Гърция.Имаме създадени  
насаждения в градове като  Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково,   Шумен,
Пловдив, Кърджали,  Кюстендил, Ловеч, Монтана, Добрич, Перник,   Сливен. Имаме
дистрибутори в  градовете Плевен, София, Бургас, Варна,   Силистра, Сандански, 
Благоевград, Гоце  Делчев, области Пазарджик,   Пловдив.Очаквайте скоро
дистрибутори и в град  овете Видин, Враца,   Габрово, Русе, Велико Търново, Лом,.
Произведеният от нас овощен и лозов   посадъчен материал е с изключително добро 
качество,отговаря на всички   изисквания и стандарти.Разсадникът е 
лицензиран,издаваме фактури,и   много от нашите клиенти участват в  програмите на
Еврофондовете.   Разполагаме със собствен транспорт.За  големи
количества-безплатни   доставки!  Нашето  мото е: 
КОРЕКТНОСТ, ВИСОКО КАЧЕСТВО, НИСКИ ЦЕНИ ! 

Тагове: Овощни  дръвчета,овощни дървета цени,дървета видове,дървета,дървета и  храсти,дървета за градината, продава
овощни дръвчета, продавам разсад  овощни, разсад ябълки, разсад киви, разсад арония,  разсад кайсии,  разсад праскови,
разсад сливи, разсад череши, плодни дръвчета,  дръвче,продавам арония, посадъчен материал, лозарство, овощарство, 
дърво, отглеждане, продавам фиданки, посадъчен материал, овощно  дръвче,ябълки,круши,
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