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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА  

 Основни грижи при житните култури през месец март 

Пшеницата не понася вода и ако посевът престои повече от десет дни под нея, то той 
напълно загива. За да се избегне това, през топлите дни т рябва да се направят отводнител 
ни канали. 

При температура по-висока от 6-7 градуса през топлите часове да се извършва обследване 
на площите за Обикновена полевка. 

ИПВ ( икономическият праг на вредност ) през пролетта е:⦁ 1 активна колония / дка за 
зърнено-житни култури. При установена плътност над ПИВ да се заложат примамки за борба с 
вредителя. Задължително е борбата срещу полевката да включва и колониите по крайпътните 
ивици и синорите – важно превантивно средство, което ограничава ù междинните 
местообитания на неприятеля. Борбата трябва да се изведе най-късно до края на месец март. 
При достигане на ПИВ трябва да се изведе химичната борба с разрешени родентициди. 
Залагането на отровни примамки е най-ефикасно да се извършва през есента или напролет 
до края на март. Важно: Примамките задължително се поставят в ходовете на неприятеля. 
При работа с тях да се вземат всички мерки за опазване на полезния дивеч и птиците. 
Площното третиране е строго забранено! 

ЖИТЕН БЕГАЧ 
Праг на икономическа вредност (ПИВ) : 5 броя ларви / м2 при пшеницата и 6 броя ларви /

м2приечемика.Обследвайте редовно по-слабите и късно поникнали посеви и особено 
повторките. Обследването на посевите със зимни житни култури се извършва по диагоналите 
или шахматно и се преглеждат пробни площадки. Отчитат се повредените растения. 

При достигане на ПИВ да се изведе химична борба срещу вредителя.За постигане на 
максимален ефект да се използва наземна техника, като се  препоръчва количество работен 
разтвор на декар да е около 60-70 л/дка. За постигане на оптимален ефект третирането да се 
извършва в дни с положителни, дневни температури. 

РАПИЦА 
Късното есенно и ранното пролетно заплевеляване се причинява от три основни групи 

плевели: пролетно-есенни (целогодишни) ефемери, ранни пролетни и зимно-пролетни. 
Целогодишните ефемери поникват през пролетта и лятото, и почти през цялата вегетация се 
наблюдават растения в различни фенофази. Към тази група спадат: врабчови чревца, 
едногодишна метлица, персийско великденче, а с подобен жизнен цикъл са и някои от 
кръстоцветните плевели: овчарска торбичка, дива ряпа, див синап, попова лъжичка. Често 
заплевеляването с тях се вижда едва през пролетта, когато вече е невъзможно да се изведе 
борба с тях. 

Ранните пролетни плевели поникват масово през април, цъфтят през май и до края на 
вегетационния си период формират семена. Представители на тази група са: дива ряпа, див 
овес, див синап, червена мъртва коприва, лепка и др. Трирогата лепка е най-опасният плевел 
сред тях. Зимно-пролетните плевели са най-голямата група, широко разпространени в 
рапичните посеви у нас. По-голямата част от семената им покълват през есента, а останалите 
през пролетта. Между най-важните представители от тази група са: ветрушка, полска лисича 
опашка, едногодишен райграс, обикновена синя метличина, полска овсига, див мак, врабчово 
семе, полско лютиче, лечебна лайка, видове глушина и др. Самосевките от житни култури 
също могат да се обособят като вредни плевели за рапицата. От многогодишните плевели – 
паламидата е най-често представения плевел в рапицата. Известно, че полската паламида е 
изключително конкурестноспособен вид на културните растения, поради лесното й 
вегетативно размножаване с издънки. Контролът над този плевел е труден и е неоходима 
системна борба. 

Правилно решение за борба с плевелите, засягащи рапицата може да се вземе, само ако 
те са картирани за отделните производствени полета, ако се познават и ако се спазва точно 
технологията. Още през есента, паралелно с кампанията по сеитбата на културата, трябва да 
се направи информиран избор и посевите да се третират с хербициди, чиито активни 
вещества най-ефикасно ще очистят полетата. Използват се  почвени или ранно вегетационни 
хербициди. При пролетно третиране на рапицата с хербициди има опасност да не се получи 
ефект, защото плевелите стават по-устойчиви към използваните химически средства. 

Контрол на плевелите в рапичните посеви: 

За извеждане на борбата с болестите, неприятелите и плевелите да се прилагат само 
разрешените за употреба продукти за растителна защитапри съответната култура, вредител и 
в разрешената доза! 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

 От 15 март 2021 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните 

структури на ДФ „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на 

застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът ще 

продължи до 30 юли. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните 

дирекции на ДФЗ е 31 август. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след 

предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата ще се 

изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс по 

помощта е 5 млн. лева. 

Информираме земеделските стопани, че поради зачестилите неблагоприятни климатични 

условия през последните години, зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в 

обхвата на схемата. От настоящата година за подпомагане по помощта могат да 

кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. 

Бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи: 

- овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години; 

       - зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха; 

       - зеленчукови култури над 0.3 ха; 

       - етерично-маслени култури над 0.5 ха; 

       - тютюн над 0.1 ха. 

       - зърнени култури над 3 ха; 

- маслодайни култури над 3 ха; 

Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури се подпомагат за 

първите 2 000 ха от площите си. 

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда 

овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на 

застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на 

застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, 

ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от 

стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при 

размер на застрахователната премия от 60 лв./ха. 

На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за 

подпомагане. 

Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани, малки и средни предприятия, 

които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени (пшеница, ечемик и 

царевица), маслодайни култури (слънчоглед и рапица) и тютюн доброволно да застраховат 

продукцията срещу неблагоприятни климатични събития. 
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ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 17.03.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


