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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Основна грижа на полевъда през август е дълбокото изораване на 

освободените от пшеницата и ечемика площи. Удължаването на времето за 

дълбока оран след края на месеца се отразява чувствително на добива от 

окопните култури, които ще бъдат настанени на тези площи. С тази обработка 

трябва да се внесат в почвата фосфорните и калиевите торове в норми, съобра-

зени с почвената запасеност и особеностите на следващата култура. Не бива да 

се допуска сеитба на есенници след есенници, но в случаите, в които се налага, 

подготовката на почвата следва да започне не по-късно от 20 дни след жътвата. 

Почвата трябва да бъде обработена на 16-18 см дълбочина с плугове, 

агрегатирани с ротационни или тежки зъбни брани. Вместо плугове може да се 

използва двукратното диагонално дискуване с тежки дискови брани на дълбочина 

8-12 см. В края на месеца се предприема още едно дискуване на дълбочина 8-10 

см. Нуждите на царевицата от вода са все още много големи и при възможност и 

добре направена иконо-мическа сметка следва през сухите августовски дни да се 

предприемат една или две поливки. Навреме засетият слънчоглед също навлиза 

във фаза за прибиране. Моментът е, когато растенията са пожълтели и само 

листата към върха са все още зелени, питите също са пожълтели и омекнали 

откъм тилната страна и само в средата има малко цветни листенца, а семената 

са добили нормалната за сорта окраска и кожицата на шлюпката се бели трудно с 

нокът. Истина е, че по-късно маслеността и абсолютното тегло на семената леко 

се повишават, но това не компенсира загубите от оронване и изкълваване от 

птици. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Темата за възможността за финансова помощ и подкрепа при покупката на 

земя от младите фермери в новия програмен период на Общата селскостопанска 

политика (ОСП) беше повдигната от вицепрезидента на Европейската асоциация 

на младите фермери (CEJA) Томас Дъфи. По думите му дори подобна мярка вече 

е включена в документ, публикуван от Европейската комисия. Дъфи е 

категоричен, че „не се говори достатъчно за някои от потенциалните финансови 

инструменти, като това облекчение за младите, по време на дискусиите за 

стратегическите планове на ниво ЕС“.  

Какво казва регламентът за ОСП? Член 68 от документа на Европейската 

комисия казва, че държавите членки изготвят списък на недопустимите 

инвестиции и категории разходи. Той включва някои от следните мерки, които 

според Комисията трябва да се считат за недопустими: 

 - Купуване на права за земеделско производство;  

 Купуване на права на плащане;  

 - Купуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, освен с 

цел възстановяване на селскостопанския или горския потенциал след 

природно бедствие и катастрофални събития;  

 - Покупка на земя с изключение на покупка на земя за опазване на околната 

среда или земя, закупена от млади фермери чрез използването на 

финансови инструменти.  

Тълкуването на европейското законодателство от CEJA е, че съответната 

държава членка на ЕС може да счита покупката на земя за допустима за 

подпомагане по интервенциите на ОСП. И това е в случай че млад фермер 

купува земята или земята е закупена за „опазване на околната среда“. Според 

Комисията максималният размер на подкрепата на мерки от този характер 

трябва да бъде в размер на 75% от допустимите разходи. В документа обаче се 

посочва, че максималният процент на подпомагане може да бъде увеличен за 

инвестициите в залесяване, както и редица други мерки  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 18.08.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


