НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ГОРСКИ МНОГОБОЙ“

От 7 до 9 май 2013 г. в к.к. Цигов чарк - Батак се проведе VI Национално
състезание ,,Горски многобой”, с участието на 21 ученици от 7 професионални
гимназии - Батак, Велинград, Банско, Берковица, Чепеларе, Хасково и Кралево-Сърбия.
Организаторите на състезанието ПГГСД „Стефан Божков“ - Батак съвместно с
STIHL България ЕООД и Husqvarna България ЕООД определиха трасе с дължина над
2300 м по пресечен терен, по което учениците демонстрираха професионални знания и
умения в дисциплините – Разпознаване на гъби, насекомни вредители и повреди от тях,
следи от птици и бозайници; Разпознаване на дървесни видове по клонки, семена и
проби; Спортен риболов и Садене на фиданки.
Вторият етап на състезанието протече в реални условия в три дисциплини Поваляне, окастряне, разкрояване и кубиране на иглолистно дърво в местността Пущек;
Подготовка на бензиномоторен верижен трион за работа и Прецизно рязане на шайби.
Комисия в състав доц. Милко Милев – ЛТУ София, инж. Петко Врачовски – ИАГ, инж.
Пламен Симеонов - STIHL България ЕООД, инж. Валентин Духлински – Husqvarna
България ЕООД, определиха победителите в индивидуалното и отборно класиране.
1-во място – Професионална гимназия по дървообработване и строителство
„Цар Иван Асен II“ – гр. Хасково
2-ро място – Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Стефан Божков“ – гр. Батак
3-то място Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – гр.
Велинград
Всички участници получиха грамоти и награди от МОМН, Община Батак, Общински съвет
Батак , STIHL България ЕООД, Husqvarna България ЕООД, ЮЦДП ТП ДГС Батак, ЮЦДП ТП
ДГС Родопи, ЮЦДП ТП ДЛС Широка поляна.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР”

В Националното състезание Млад фермер участваха 24 ученици, обучавани по
професии от професионалното направление Растениевъдство и животновъдство в
професионалните гимназии от Разград, Попово, Добрич, Средище, Перущица,
Първомай, Куклен и Сандански - класирали се на първите места от регионалните
състезания за Северна и Южна България от общо 34 професионални гимназии.
Учениците се състезаваха в три модула – Растениевъдство, Животновъдство и
Земеделска техника. В реални условия учениците показаха професионални
компетентности и практически умения по майсторско управление на трактор,
агрегатиране на навесен плуг и оран на зададена дълбочина в ЗК „Единство 94“,
хигиена на млекодобива в животновъдна ферма „Нов век 2001“ - с. Бяла река, резитба
по формировка нискостеблен Гюйо в лозарския масив на винарска изба „Загрей“.
Теоретични знания показаха в областта на растениевъдството и животновъдството при
разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови
култури, фуражи и фуражни добавки. В състава на комисиите участваха доц. Нуреттин
Тахсин – АУ Пловдив, Мария Алексиева – „Загрей“, Иван Иванов „Нов век 2001“ и
Георги Гюлеметов –и.д. началник сектор РС КТИ гр. Пловдив, които определиха
крайното класиране:
1-во място – ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
2-ро място – ПГСС „Н. Пушкаров“ – гр. Попово
3-то място – ЗПГ „Кл. Арк. Тимирязев“ – гр. Сандански
Всички участници получиха грамоти и награди от МОМН, община Първомай и
фирмите партньори в организирането на състезанието.

