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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Загуби на азот от почвата 

Част от азота се измива с валежите и поливните води, особено от почви с по-лек 

механичен състав и при неправилно напояване. Тези загуби са значително по-големи за 

нитратния азот. 

Почвеният азот се изразходва по няколко причини: усвоява се от растенията и се изнася от 

почвата чрез добивите; измива се (нитратният азот) от валежите и поливните води в по-

дълбоките почвени хоризонти; отнася се с ерозирането на почвата и се загубва вследствие на 

денитрификация. 

Различните култури извличат от почвата от 3 до 30 кг от декар азот. Това количество може да се 

балансира с внасяне на 13-18 кг на декар чист азот. 

Част от азота се измива с валежите и поливните води, особено от почви с по-лек механичен 

състав и при неправилно напояване. Тези загуби са значително по-големи за нитратния азот. 

Почти всички обработваеми почви в нашата страна са подложени на ерозия. Годишно се отнасят 

с ерозията средно 1,5 кг от декар азот, или общо за страната всяка година почвите обедняват с 

над 500 хил. тона азот. 

Известни загуби се получават и при разграждане на нитратите до елементарен азот. Това се 

получава, когато в почви с алкална реакция и анаеробни условия попаднат богати с въглехидрати 

органични вещества. 

Процесът, при който денитрифициращите бактерии окисляват органичните вещества с кислорода 

от нитратите, а освободеният кислород излита, се нарича денитрификация. 

По този начин се губи малко азот. 

Обогатяването на почвата с атмосферен азот и непрекъснатото минерализиране на органично 

свързания азот не могат да осигурят достатъчно азотна храна за растенията, за да се получат от 

тях високи добиви. Азотът си остава най-дефицитният хранителен елемент. Затова 

промишлените азотни торове са едно от най-мощните средства в ръцете на човека за 

поддържане и повишаване на почвеното плодородие. 

В нашата страна от торене с азотни торове се нуждаят всички почви, но особено голяма е 

нуждата при нечерноземните. 

Азотният проблем в селското стопанство успешно се решава чрез максимално използване на 

органичните торове, биологичното свързване на атмосферния азот и азотноторовата 

промишленост за химично свързване на атмосферния азот. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Цената на пшеницата отново се покачи,  

а рапицата приближава 500 EUR/тон 

Цената на пшеницата на международните пазари отново се покачи в началото на 

седмицата, а в същото време липсва износ на зърно от пристанищата в България. 

На зърнените борси във Франция и Италия, цената на пшеницата се увеличи с 5 евро на 

тон, достигайки 250 EUR / тон, а цената на маслодайната рапица се приближава до 500 EUR/

тон. Заради силното търсене на маслодайна рапица, напрежението между търговци и 

преработватели на този пазар сега е най-силно. 

Експортът на пшеница и ечемик през Пристанище Варна1 е в застой за поредна седмица. 

Общо за периода от началото на текущия пазарен сезон до 21 февруари 2021 г., износът на 

пшеница през порта е с 64,4% под миналогодишния, а този на ечемик - с 22,9%. Все още не 

са преминавали товари с рапица. 

Справка  показва, че засега не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта 

`2020 през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.  През 

изминалата седмица през Пристанище Варна не е отчетен износ на царевица и слънчоглед. 

При липса на преминали количества и по същото време на 2020 г., намалението на експорта 

на двете култури на годишна база се запазва: с 18,2% за царевицата и с 44% за слънчогледа.  

До момента не е реализиран износ на царевица и слънчоглед – реколта `2020 от „Пристанище 

Бургас“ ЕАД.  

От началото на съответните пазарни години (м. юли 2020 г. за есенните и м. септември 2020 

г. за пролетните култури) през Пристанище Варна са внесени 2,2 хил. тона ечемик, 4,2 хил. 

тона царевица и 5,6 хил. тона слънчоглед. На този етап няма данни за осъществен импорт на 

пшеница и рапица през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.  

В същото време цените на зърното в САЩ са по-неблагоприятни за местните земеделски 

производители, но експерти очакват повишение и там, след като излязоха данни за 

компроментрана реколта от соя и царевица в Аржентина, заради сухото и горещо време. 
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ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


