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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Склеротиния по рапицата 

Както всяка култура, така и рапицата се напада от болести, неприятели и плевели, а опазването 

й от тях през цялата вегетация зависят по-високите и качествени добиви. Една от икономически 

опасните болести по рапицата е „склеротиния“ или  склеротийно (бяло гниене). 

Причинител на болестта е гъбен патоген (Sclerotinia sclerotiorum), който има широк кръг от гос-

топриемници - картофи, тютюн, соя, фасул и слънчоглед, който най-често често участва в сеит-

бообръщението на рапицата. Признаците на склеротийното гниене се проявяват в края на май и 

началото на юни. Около стъблото се появява воднисто петно с бял налеп с дължина около 30 см. 

С напредване на гниенето поразената част от стъблото избледнява и епидермисът лесно се 

обелва. Инфектираните участъци най-често се намират в основата на листата. В сърцевината на 

поразените стъбла се образуват черни склероции. Болните растения изсъхват и стават чупливи. 

Растенията узряват преждевременно и семената се оронват. Болестта се разпространява от 

склероциите, които попадат в почвата по време на прибиране на реколтата или  остават в расти-

телните остатъци. Те остават жизнени в почвата от 7 до 12 години. Повишената влажност стиму-

лира образуването и инфектирането с аскоспорите на патогена. При благоприятни условия, зара-

зяването съвпада  с пълния цъфтеж на растенията. При отглеждането на рапица е важно да се 

спазват изцяло технологичните правила и определените агротехнически срокове и посевите да 

бъдат под непрекъснато наблюдение. За борба със склеротиня при рапица се препоръчва фунги-

цидът Прозаро - 100 мл./дка, приложен когато прецъфтят и окапят първите венчелистчета или 

Пиктор на БАСФ,  който има тройно действие срещу склеротиния, фома и алтернария, приложен 

във фаза цъфтеж на рапицата. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

До 11 юни се подават заявления за директните плащания в Кампания 2021 г. 

Остават два дни за окончателното подаване на заявления за подпомагане в кампанията за Ди-

ректни плащания 2021 г. От 31 май до 11 юни документите можеха да се подават, но със санкции 

от 1 % върху цялата заявена площ за всеки просрочен работен ден. До 11 юни (петък), включи-

телно, земеделските стопани могат да променят и заявленията си. Нерешените казуси се разг-

леждат индивидуално от експертите в МЗХГ. Окончателната актуализация на правните основа-

ния ще се извърши след края на кампанията за директни плащания. В подадени заявления за 

подпомагане, които са били със забележка при затварянето им поради липса на правни основа-

ния, и те вече са налични след окончателната актуализация, забележката автоматично отпада и 

няма да има санкции за земеделските стопани. До 11-ти юни включително земеделските стопани 

могат да извършат и своята пререгистрация. Крайният срок е регламентиран в чл. 5, ал. 3 от На-

редба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани и е об-

вързан нормативно с крайния срок за подаване на заявленията за подпомагане по схеми и мерки 

за директни плащания. След 11 юни системата се затваря автоматично и няма нито нормативна, 

нито техническа възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани. След 

тази дата в Регистъра на земеделските стопани се въвеждат единствено нови регистрации. При 

тяхното  извършване е необходимо заверените документи за регистрация от общинска служба 

по земеделие да бъдат представени лично в съответната областна дирекция „Земеделие“ по 

постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юриди-

ческото лице. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 02.06.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


