
 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.13/31.03.2021 г. 
1 

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО-
ОБЗОР 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на САПИ ЕООД  е задължително! 

Брой № 13 (1113 ), година 24                                                                                    31 Март 2021 г.  

СИСТЕМА  ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 

САПИ 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.13/31.03.2021 г. 
2 

АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА  

БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ АПРИЛ 

Вегетационният период за пшеницата започна много сухо, с есен без валежи и високи 

температури за перида, а пролетта навакса с влагата и вече три пъти ни изненада със сняг. 

Тези разнообразни климатични условия предразположиха появата на болести в житните 

култури, сред които се срещат септория, брашнеста мана, кореново/стъблено гниене , снежна 

плесен и мрежести петна. 

Настоящите метеорологични условия могат да създадат предпоставка за масово развитие 

на болести, поради което се препоръчва задължително внасяне на две фунгицидни 

третирания – едно в началото на вретенене и второ при появата на флагов лист, за да може 

да се опази културата в оптимално фитосанитарно състояние. 

НЕПРИЯТЕЛИ ПО ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ АПРИЛ 

В този период могат да се срещнат в полетата следните неприятели: житни бегачи, житни 

пиявици, листни въшки, житни мухи и вредни житни дървеници. 

Открити са нападения от житни пиявици и при настоящите климатични условия това може 

да доведе до масово намножаване. Те изгризват тесни и дълги ивици успоредно на 

централната жилка на листата, като при по-силни поражения се стига до цялостно побеляване 

и изсъхване на листата, оставяйки пшеницата без растителна маса, необходима за 

фотосинтеза. Важно е да се следи и за присъствието на вредна житна дървеница, която се 

появява в края на март, началото на април при температури над 8-9 градуса. През топлите 

часове на деня дървениците смучат сок от листата, долната част на стъблото и страничните 

братя, поради което част от листата изсъхват. При фаза вретенене тяхната повреда е още по-

опасна, защото тре смучат сок от горните част на неизкласилите растрения, поради което 

класът побелява и повредата е позната като „частично белокласие“. В такива ситуации класът 

остава незапълнен, без зърно, вретеното се изкривява и осилите се накъдрят. Тези насекоми 

бяха вече забелязани в доста региони на страната. 

ПЛЕВЕЛИ ПО ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ АПРИЛ 

Със затоплянето на времето и развитието на културите се засилва и растежа на плевелите. 

На този етап са поникнали великденче, лайка, подрумче, поветица, паламида, звездица, на 

места див овес, пирей и други. Големите температурни амплитуди в някои случаи могат и да 

стопират някои плевели, но химичната борба срещу тях е ключова в дългосрочен план. 

Голямото им видово разнообразие е сведено до основни групи, срещу които се прилагат общи 

мерки за борба. Така, за елиминиране на житните плевели трябва да се прилагат 

високоселективни системни препарати, с действие срещу див овес, лисича опашка, полска 

класица, осилеста ветрушка, видове кощрява, просо и други. Борбата с широколистните 

плевели може да се изведе със системен, вегетационен селективен хербицид срещу много 

едногодишни и многогодишни широколистни плевели. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Допълнителното подпомагане за млади фермери по линия на директните плащания се дава 

само на земеделци с навършени 40 години. Или, ако през 2021 г. кандидатствате за първи път 

по Схемата за млади земеделски стопани, за да ви допуснат до това плащане, трябва да сте 

роден през 1981 г. 

Има обаче някои особености, така че субсидирането е допустимо и при надхвърляне на тази 

възраст. Ако кандидатите са заявили участие по директните плащания през миналата 2020 г., 

те остават допустими за подпомагане по схемата до 5-та година от създаване на стопанството 

си, дори ако през 2021 г. са надхвърлили бариерата от 40 години. В този случай те 

задължително трябва да заявят участие по схемата за млади фермери и в заявлението си за 

тазгодишната кампания, независимо от това, че са на 41 години, поясниха от министерството 

на земеделието. 

Сериозен проблем в подпомагането досега беше второто изискване, при което кандидатите 

за млади фермери задължително трябва да са създали стопанстнвото си най-много пет години 

преди кандидатстването, независимо че отговарят на критерия възраст под 40 години. Този 

критерий беше сериозна пречка за мнозина млади земеделци, чиито стопанства бяха 

създадени примерно преди десетина години. Именно затова и в преговорите по новата 

селскостопанска политика Европейският парламент предложи подпомагането да раздели - за 

млади фермери и за нови фермери, така че ограничението от 5-те години за съществуване на 

фирмата би отпаднало и младите фермери с по-голям стаж като земеделци да имат право на 

европейското субсидиране по линия на директните плащания. Специално в българските 

условия това ограничение попречи на редица реални стопани да получат допълнителен 

стимул да развива земеделието. 

През минали години кандидати за субсидиране са задавали и въпроса дали млад земеделски 

стопанин, кандидатствал по схемата за млади земеделски стопани първо като физическо 

лице, но през следващата година е променил формата на стопанството си като юридическо 

лице, да продължи да получава допълнително плащане за млад фермер. Добрата новина е, че 

в този случай съществува приемственост, така че бенефициентът-юридическо лице може да 

продължи да получава подпомагането по Схемата за млади земеделски стопани за остатъка 

от периода до 5 г. от създаването за пръв път на земеделско стопанство като физическо лице. 

На въпроса какви допълнителни изисквания има към младите фермери, за да получат това 

финансиране, от министерството припомнят, че ако кандидатстват за първи път през 2021 г., 

те до 1 декември 2021г. трябва да представят един от следните документи за придобити 

професионални умения и познания - за завършено средно или висше образование в областта 

на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или завършено средно икономическо 

образование със земеделска насоченост. В случай, че не разполагат с подобни дипломи, те 

могат да представят удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство 

за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство. Ето и 

кодовете на професионалната квалификация - код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ и 

код 3451203 „Земеделско стопанство“ или професионално направление с код 640 

„Ветеринарна медицина“. 

Удостоверението трябва да бъде издадено от някоя от следните институции - 

професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за 

професионално обучение, които следва да притежават лиценз, че имат право да обучават по 

специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално 

обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към 

Националната агенция за професионално образование и обучение. 
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ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 31.03.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


