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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА  

Не бързайте с хербицидите в пшеница 

Няма основание за притеснения за посевите с пшеница в Добричка област. 

Културата излиза от стреса, вегетацията е тръгнала и вече растенията навлизат във 

фенофаза първи възел. По-студената пролет ще забави в известна степен развитието 

на пшеницата.  

В същото време ниските температури са „помощници“ на земеделските стопани. 

Студът спира развитието на болести, неприятели и плевели в есенните култури. По 

полетата с пшеница се наблюдават само ефемерни плевели като врабчови чревца, 

великденче, а широколистните плевели и самосевките от слънчоглед още не са 

поникнали.  

Поради това земеделските стопани не трябва да бързат с третирането с хербициди. 

Нека да не гонят сроковете за вкарване на препарати, а да наблюдават дали има 

изобщо плевели. Ето, например миналата година по това време нямаше 

заплевеляване, защото имаше голяма суша, а сега няма, защото е студено. 

На този етап пшеницата вече е подхранена. Наблюденията показват, че 70-80% от 

посевите са в много добро състояние и вече преодоляват среса след прегарянето от 

студовете. Останалите 20-30% са в добро състояние заради по-слабата братимост 

към момента. Това са полета предимно в крайморските общини Шабла, Каварна, 

Балчик и в райони, в които имаше изразено силно засушаване през 2020 г. 

В момента пшениците са в във фенофаза начало на първи възел и в първи възел. 

Основното притеснение на стопани и учени е отново да не паднат температурите под 

нулата. Слани и студове дори от минус 4, минус 5 градуса биха се отразили негативно 

на растенията и това носи риск от поражения по конуса, тъй като пшеницата става 

чувствителна към ниските температури. Започва нарастване на стъблото, залагане на 

класа и студовете могат да създадат проблеми. 

По-хладното време забавя изпаряването на така ценната почвена влага. 

Растенията вече имат сериозен запас в слоя от 1,50 до 2 метра. Общо 1 млн. 200 хил. 

дка са площите с пшеница в Добричка област. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Месечна агрометеорологична прогноза за месец април 2021г. 

През първото десетдневие на април агрометеорологичните условия ще се определят 

от температури над климатичните норми. Прогнозираните наднормени топлинни 

условия ще ускорят вегетационните процеси при зимните житни култури и голяма част 

от посевите в полските райони ще встъпят масово във фаза вретенене. При рапицата 

ще се наблюдава образуване на разклонения и начало на фаза бутонизация. 

През повечето дни от десетдневието съществени валежи не се очакват и условията 

на много места в страната ще позволяват провеждане на предсеитбените обработки и 

сеитбата на слънчогледа. През първото десетдневие на април е агротехническия срок 

за сеитбата на слънчоглед в Северна България. 

В края на първото и началото на второто десетневие се прогнозира понижение на 

температурите, лабилизиране на времето и съществена промяна в 

агрометеорологичните условия. През този период се очакват значителни валежи и 

повишение на почвените влагозапаси и в двуметровия слой. В началото на пролетта в 

по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при пшеницата в 

еднометровия слой достигнаха нива над 90% от ППВ. Изключения има на места в 

източните райони. 

През второто десетдневие на април развитието на земеделските култури ще се 

осъществява с по-забавени темпове, при поднормени топлинни условия. В края на 

десетдневието се прогнозира повишена вероятност за образуване на слани, което 

трябва да се има предвид при закаляване на зеленчуковия и тютюнев разсад. 

Прогнозираните минимални температури, на места до минус 2-3ºС, при по-

продължително задържане ще бъдат критични за цветовете и младите завръзи на 

овошките. 

В началото на третото десетдневие се очаква затопляне и в полските райони 

почвените температури в десетсантиметровия слой ще достигат подходящи стойности 

за сеитбата на царевица за зърно. 

През третото десетдневие вегетацията на земеделските култури ще се осъществява 

с умерени темпове при температури близки до климатичните норми. През този период 

при зимните житни култури ще протича преход от фаза вретенене към изкласяване и 

фаза изкласяване. При рапицата ще преобладава фаза цъфтеж. 
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ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 07.04.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


