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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От СО към ФНСЗ-КНСБ 
при Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив 

 

Институт по зеленчукови култури ”Марица”, Пловдив е национален 

изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в 

областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за 

отглеждането им. Създаден е на 01/04/1930 г. със заповед на Министъра на 

земеделието и държавните имоти като Опитна земеделска станция по 

зеленчукови култури, ориз, фуражи и ликовлакнодайни култури и напояване. 

През всичките години от създаването до днес, ИЗК „Марица” има комплексен 

характер за научни изследвания в областта на зеленчукопроизводството. Той е 

свързан тясно с проблемите на този подотрасъл, като подпомага 

производители и фермери с нови сортове, технологии и технологични решения 

за отглеждане на културите и за семепроизводство.  

Основната дейност на ИЗК”Марица” е насочена към създаване на нови 

сортове, разработване на технологии за производство при полски условия и 

култивационни съоръжения, обогатяване и съхранение на растителни 

генетични ресурси от зеленчукови култури, разработване на съвременни 

системи за хранене и защита на растенията. Научните продукти на института, в 

т.ч. над 300 сорта, са иновативни и съвместими с условията на производство на 

българското земеделие и имат подчертано приложен характер. В условията на 

непрекъснато нарастваща конкуренция се налага необходимостта от 

продължаване и актуализиране на научноизследователската дейност на ИЗК 

„Марица” в подкрепа на производството на зеленчукови култури и картофи в 

България.  

Приоритетни научни направления в института са:  

 Създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи 

чрез конвенционални и биотехнологични методи с добри химико-

технологични и вкусови качества – балансирано съдържание на киселини 

и захари, оптимално съдържание на сухо вещество, богати на натурални 

антиоксиданти, подходящи за прясна консумация и приготвяне на 

функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори. 

 Усъвършенстване на системите за интегрирано и органично 

производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на 

зеленчукопроизводството. 
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ИЗК „Марица” има програмна акредитация за обучение на докторанти по 

докторските програми “Селекция и семепроизводство на културните растения”, 

”Зеленчукопроизводство” и „Растителна защита“ 

През последните 5 години в института са създадени 25 броя сортове и 

хибриди: домати – „Копнеж”, „Пловдивска каротина”, „Пауталия”, ИЗК „Ники Д” 

F1, ИЗК „Аля"; „Йона” F1, „Дея” F1, „Олимп” F1, „Водолей” F1; пипер – 

„Милкана”, „Ясен” F1, ИЗК „Рубин”; краставици – „Мерсия” F1; градински грах – 

„Пълдин” и „Марси”; градински фасул – „Еврос”; лук – „Конкурент бял”, картофи 

– „Павелско”, „Орфей” и „Рожен”. От създадените сортове са отличени с 

награди: пипер „Ивайловска капия” и „Калоян”, домати „Розово сърце”, зеле 

„Пълдинер”, броколи „ИЗК Искра”. Реализирано е семепроизводство и семената 

се използват директно в практиката. На базата на разработени проекти е 

издадена е специализирана литература: „Технологии за производство на 

зеленчукови култури и картофи”; „Зеленчукопроизводство”; „Биологично 

производство на разсад домати и краставици”; „Технология за биологично 

производство на семена от праз”; „ПАТЛАДЖАН”. В института се изпитват 

торове и препарати за повишаване продуктивността на растенията и 

качеството на продукцията. В тази връзка изследванията са с научно приложен 

характер и сме търсен партньор от производители при решаване на проблеми в 

технологичен и селекционен аспект.  

С настоящата декларация колективът на ИЗК „Марица” подкрепя ССА, 

институтите към ССА и ръководството на ФНСЗ-КНСБ в исканията си за 

увеличен справедлив бюджет и справедливо заплащане на работещите в 

системата на академията. Апелираме към промяна политиката на Държавата 

спрямо научните кадри и научните изследвания, да се осигурят законови рамки 

и достатъчно средства, посредством които да се създават конкурентноспособни 

продукти за българският пазар. Да се спре геноцида над аграрната наука и да 

се осигури достойно заплащане, което да мотивира младите хора да се насочат 

към науката.  
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