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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА  

На дневен ред: Подхранване на пшеницата в Добруджа 

Пшениците в Добричка област започват да се възстановяват. Все още обаче 

масово посевите са в различна степен жълти и прегорели от застудяването 

през февруари. 

Доколко това ще се отрази върху продуктивността на пшеницата, е рано да 

се каже и прецени. В Добричка област поражения има както при различните 

типове селекция, така и при различните сортове пшеница. Има обаче и полета, 

които са слабо засегнати от студа и са зелени. 

В момента земеделските стопани се насочват към основното подхранване на 

посевите със зърнено-житни култури. До 10-15 дни, когато преминат по-ниските 

температури и има изравнен фотопериод, пшеницата ще започне вретенене, 

т.е. израстване на стъблото.  

В следващите дни се очаква да започне период с по-продължителни 

отрицателни нощни температури. Дори да паднат до -4, -5 градуса, няма да се 

отразят неблагоприятно върху пшеницата, тъй като тя не е започнала активен 

растеж. Ако влезе в активна вегетация и започне да формира първи възел, 

тогава тези температури биха създали проблеми.  

Ниските температури през февруари имат и своето положително 

въздействие. Те удариха листата с болести и вредители по пшеницата. Сега 

земеделските стопани трябва да следят посевите и едва когато се появят 

първи симптоми на заболяванията, тогава да третират. Важно е да следят 

препоръките на БАБХ за праговете на икономическа вредност.  

При установяване на наличие на брашнеста мана при 10% от листната маса 

се налага третиране с фунгициди. При кафявата ръжда прагът на икономическа 

вредност е 5%. Третирането на пшеница, ечемик и тритикале се извършва във 

фенофаза първи и втори възел. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Предотвратиха вноса на почти 1000 тона селскостопански продукти с опасни 

вещества 

През последните 2 години имахме най-засиления контрол по отношение на 

допускането на пазара на плодове, зеленчуци и храни от животински произход със 

завишени остатъчни количества от остатъци от опасни вещества при внос, заяви 

Министърът на земеделието. За първите два месеца – януари и февруари – са 

спрени над 990 тона храни, половината от които са мандарини, заради завишени 

стойности на остатъци от пестициди. Над 2100 тона храни са конфискувани по тази 

причина през миналата година, като най-честото нарушение се намира при сладкия 

пипер. Завишеният контрол на границата дава своите резултати. 

Министърът съобщи, че за първите 5 дни на март, откакто са отворени заведенията 

за обществено хранене, Българската агенция за безопасност на храните е извършила 

над 1500 проверки в тях за спазване на противоепидемичните мерки, и изтъкна, че 

контролът не е бил прекратен и през времето, когато не работеха на място с клиенти, 

а предлагаха само храна за вкъщи. За последните дни са издадени 28 предписания. А 

от 1 март до момента системата е получила едва 6 сигнала. 

По думите й противоепидемичните мерки се спазват от заведенията. Има леки 

нарушения като липса на дезинфектанти и график за дезинфекцията на помещенията, 

както и табели за измиване на плодовете и зеленчуците. Хората са положили усилия, 

за да спазват мерките, дадени в разписанията на здравните мерки. Не са открити и 

храни с изтекъл срок на годност. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 10.03.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


