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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА  

Семена, сеитба и посевна норма при царевицата 

Семето е първото и най-важно условие за постигане на максимални добиви в 

зърнопроизводството. За да се гарантира успешното развитие на всяко едно растение, 

семената трябва да са сертифицирани (първо размножение, калибрирани, свободни от 

патогени и др.).Съгласно стандартите на ЕС, за да бъде сертифициран даден царевичен 

хибрид, чистотата на семената трябва да е не по-ниска от 98%, a кълняемостта минимум 90%. 

Да са третирани с фунгицид и с инсектицид при изразено желание от страна на фермера. 

Сеитба: 

За да се пристъпи към сеитба на царевицата, температурата на почвата на дълбочина 10 см 

трябва да е достигнала трайно 8-10°С. За почвено-климатичните условия на България, 

сеитбата трябва да се извърши между 5 Април и 5-10 Май. По-ранната или по-късна сеитба от 

този срок водят до занижени резултати. По-ранната сеитба гарантира необходимата влага за 

поникване на културата, но е свързана и с риска температурата на почвата да падне под 10°С и 

семената да забавят развитието си или дори да загинат. При късна сеитба може да се получи 

просъхване на почвата и необходимата влага за покълване на семената да бъде недостатъчна. 

Оптималната гъстота за сеитба на царевица зависи от избрания хибрид, типа на почвата и 

технологията на отглеждане (обработка на почвата, поливни или неполивни условия, 

междуредово и вътрередово разстояние и др.). Препоръчителната гъстота на посева в 

зависимост от зрелостта на хибрида, при неполивни условия е както следва: 

• Ранни хибриди – 6500 – 7000 реколтирани растения/ дка 

• Средно-ранни хибриди – 6000 – 6500 реколтирани растения/ дка 

• Късни хибриди – 5500 – 6000 реколтирани растения/ дка. 

В случаите, когато царевицата се отглежда при поливни условия, препоръчителната гъстота 

се увеличава с 1000 до 2000 растения на декар, в зависимост от групата на зрялост, типа на 

напояване и интензивността на отглеждане.Междуредовото разстояние при сеитба на царевица 

най-често е 70 см. Увеличаването на междуредието при неполивни условия на отглеждане до 

90 см., при запазване броя растения на декар, не води до промяна в добива. Дълбочината на 

сеитба трябва да е 6-8 см. Тя зависи основно от структурата на почвата и влагозапасеността в 

момента на сеитба. При тежки почви с глинеста структура дълбочината се намалява до 4-6 см. 

Дълбочината на сеитба се определя и от големината на семената. Тя не трябва да надхвърля в 

сантиметри, диаметъра на семето в милиметри. Сеитбата се извършва с прецизни сеялки за 

окопни култури. Тя трябва да започне с ранните хибриди, от полета с лек почвен тип, които 

просъхват по-бързо и да завърши с късните хибриди. 

Посевна норма:  

Изборът на посевна норма зависи от зрелостта на хибрида, кълняемостта на семената, 

влагозапасеността и обработката на почвата, режима на отглеждане (поливен или неполивен) и 

др. При суха пролет, закъсняла сеитба или на полета с близки подпочвени води е необходимо 

посевната норма да се завиши с 10%. 

ПОСЕВНА НОРМА = ( ЖЕЛАНА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА / % КЪЛНЯЕМОСТ ) х 100  

Пример: ако желаната гъстота на посева е 7000 р/дка и кълняемостта е 93%, ще са 

необходими 7527 бройки семена/ дка. 

Х = (7000 / 93) х 100 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Ще се сее ли повече слънчоглед в Добруджа? 

В навечерието на пролетната кампания в Добруджа основният въпрос е ще засеят ли 

земеделските стопани повече слънчоглед за сметка на царевицата. Интересът към 

маслодайната култура е обясним и се обуславя от цените на зърното. 

Последните котировки стигнаха до 1150 лв./тон, последвано от леко занижение. Още в 

края на януари – началото на февруари пазарът стана изключително атрактивен и 

започнаха да се сключват сделки на 1000 - 1100 лв./тон.  

Скокът в цената на слънчогледовото зърно е почти двоен в сравнение с котировките от 

края на лятото, когато се търгуваше на нива от 550-580 лв./тон. Възходящата тенденция 

започна през есента, когато стана ясно, че реколтата в страните от Черноморския басейн - 

Румъния, Украйна, Молдова и Русия, е редуцирана от сушата с около 30%. През 

предходната стопанска година най-високата цена на слънчогледа е била 670-700 лв./тон. 

Слънчогледът е културата, която даде относително най-добри добиви в условията на 

невижданата суша в Добруджа. Средният резултат едва достигна 190 кг/дка, а в 

крайморските общини беше около 50-60 кг/дка.  Въпреки това процентното занижение на 

добивите беше сравнително по-слабо в сравнение с останалите зърнени култури. При 

пшеницата например реколтата се срина чувствително и при нея Добруджа отчете средно 

едва 180 кг/дка. 

След 2017 г. в Добричко започва да се забелязва тенденция към намаляване на площите 

с маслодаен слънчоглед. През 2018 г. и 2019 г. декарите бяха съответно 724 000 и 717 000, 

показват данните на ОД "Земеделие". През миналата пролет стопаните заложиха близо 

830 000 дка с маслодайната култура. Според икономическата логика очакванията са през 

тази кампания посевите със слънчоглед да са повече от миналогодишните. Това обаче 

може да довед едо нежелани последствия. Всяко залитане в крайност и всяко 

свръхпроизводство няма добри последици. Има и лош опит със слънчоглед в годините, 

когато се стигна до свръхпроизводство в Русия.  

Другият важен момент при производството на слънчоглед е спазването на правилен 

сеитбооборот и залагането на културата на едни и същи площи поне през 4 години. В 

противен случай все по-често ще се чуват сигнали за наличие на мана и склеротиния, 

които през последните стопански години засегнаха между 30 и 50% от някои полета с 

определени хибриди. 

През последните 4 години земеделските стопани проявиха сериозен интерес към 

високоолеиновите хибриди слънчоглед. Този сегмент зае около 30% от площите с 

маслодайната култура в Добричка област заради бонусите при изкупуването му и по-

високата рентабилност. Само преди няколко години нискоолеиновият слънчоглед беше 

едва 5-6%. През 2020 г. обаче високоолеиновата култура загуби позиции заради сушата. 
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СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 14.04.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


