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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Болести по пшеницата и мерки за борба срещу тях 

По време на вегетацията житните култури се нападат от редица болести и неприятели, които 

оказват пряко въздействие върху реколтата. Болестите по пшеницата и ечемика са един от най-

съществените фактори за зърнопроизводството и ако контролът върху тях не е адекватен опас-

ността от загубата на милиони тонове продукция и влошаване на качеството е огромна. 

 Болестите с най-голямо значение, които нанасят поражения по листата и стъблата на житните 

растения по време на вегетацията са: брашнеста мана, кафява, черна и жълта ръжда, септорио-

за (ранен листен пригор), мрежести петна по ечемика и фузариум по класа. Загубите от добива 

могат да достигнат до 25 – 35% за всяка болест по отделно и се дължат основно на намаляване  

броя на класовете и семената. Броят на семената намалява, когато са засегнати последните два 

листа и флаговият лист. В резултат от пораженията по листата, семената остават дребни, спару-

жени, бедни на белтъчини и с понижено качество.  

Брашнеста мана по пшеницата (Erysiphe graminis f.sp. tritici). Поразява листата, листните влага-

лища и класовете. По тях се появяват повърхностни бели брашнести налепи под формата на 

прашести туфи. Те се разпространяват чрез вятъра и осъществяват нови заразявания. При сил-

на проява на болестта листата пожълтяват бързо и загиват. Вследствие на тези поражения се 

развиват по-малко продуктивни братя, класове и зърна в едно растение, при което посевът отс-

лабва и често поляга. Критични моменти от развитието на пшеницата по отношение на заразява-

не със заболяването е периодът от братене до появата на класа и особено след появата на пър-

вия осил до пълната поява на класа. 

Кафява (листна) ръжда (Puccinia reconditа f.sp. tritici). Най-опасната и широко разпространена 

болест за страната ни. При по-ранната и масова проява растенията остават по-ниски, братят по-

слабо и дават по-дребни класове. Зърното от тези класове е по-дребно, спаружено, леко, поняко-

га шупливо и брашнесто. Критичният период за  растенията е от появата на флаговия лист до 

края на цъфтежа и особено от появата на първия осил до пълната поява на класа.  

Борбата с икономически важните болести се води чрез засяване на устойчиви сортове и спазва-

не на основните агротехнически мероприятия и сеитбообращение. 

От химическите средства могат да се използват регистрираните срещу болестите фунгициди, ка-

то повечето от тях имат регистрация и срещу жълта ръжда: Кредо 600 СК – двукратно 2х100 мл./ 

дка (по необходимост);  Алегро СК – 50 мл./дка; Диамант Макс-150мл./дка (и срещу жълта ръж-

да); Капало – 100 мл./дка; Дует Ултра – 60 /мл./дка (и срещу жълта ръжда); Танго супер – 80 мл./

дка; Зантара 216 ЕК – 125 мл./дка срещу кафява и черна ръжда; Солигор – 425 ЕК – 70 мл./ дка – 

срещу кафява и жълта ръжда. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Опасност от суша в Добруджа 

    От два месеца сушата настъпва в крайморските общини и застрашава реколтата от царе-

вица и слънчоглед. Земята в Добруджа отново се напука. Според синоптиците твърде малко 

вероятно е очакваните дъждове да стигнат до крайморските общини. Земеделските стопани 

са изправени пред опасността миналогодишното тежко засушаване отново да се повтори. В 

района на община Каварна ситуацията е същата, каквато беше през миналата година. Сухо е, 

няма дъжд. Полетата в крайморските общини, които миналата година пострадаха, отново са 

зле. Пшеницата ще се справи, тъй като имаше запаси от  зимната влага и добре се отразиха 

валежите през април и май. Не е добре за пролетниците, тъй като зимната почвена влага е 

изчерпана, а пролетните дъждове са недостатъчни. В община Шабла земята също е напукана. 

Стопаните от крайморските общини Шабла, Каварна, Балчик и отчасти Генерал Тошево пост-

радаха най-силно от засушаването през 2020 г. Тогава природата нанесе удар върху реколта-

та от пролетни и есенни култури, които буквално изсъхнаха и почерняха на полето. Това дове-

де до срив в добивите. В момента най-тежка е ситуацията в източната част на Добруджа. В 

западните райони на област Добрич, пшениците и пролетните култури са в сравнително добро 

състояние. В областта се наблюдава и друг  сериозен проблем – нападението от хоботници и 

телени червеи, което е в резултат на забраните за ползване на определени препарати обезза-

разяване на семена.  
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