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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Състояние на посевите през месец август  

 

Още в самото начало от развитие на пролетните култури, земята на места е 

вече напукана. Дневните температури са необичайно високи и силно стресират 

растенията. Още на 5-6 лист царевицата е с признаци на силен дефицит на влага 

– завиване на листата. В резултат на тези фактори посевите от слънчоглед и 

царевица са неизравнени, растенията са в различни фази и често се наблюдават 

различни признаци на дисбаланс в храненето както при царевицата, така и при 

слънчогледа. Докато при есенниците трудно би могло да се направи нещо, което 

да защити растенията от високите температури и сушата, при пролетните култури 

фермерите все още могат да въздействат. Разбира се, възможностите не са 

прекалено големи, но все пак има такива, които да намалят негативните 

последици от стреса. Изключваме напояването, като практика, защото в страната 

почти няма поливни площи. Ако все пак това е възможно, едва ли е нужно да 

убеждаваме производителите, че това е най-ефикасната мярка срещу сушата и 

жегата. Растенията биха могли по-леко да понесат високите температури и да 

ползват наличната влага по-икономично чрез подходящо листно торене. 

Елементите, които имат най-голямо значение в подобна ситуация са калий, бор, 

фосфор и не на последно място калций. Пазарът предлага много подобни 

продукти както на чужди, така и на български производители. Те са ефикасни, 

когато се приложат в ранни фази от развитието на пролетните култури – 

бутонизация при слънчогледа и 6-7 до 8-9 лист при царевицата. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Подпомагане на сектор Земеделие  

Засега в проектът за актуализация на Закона за държавния бюджет за 2021 г. 

не се предвиждат средства за подпомагане на отрасъл Земеделие. Документът, 

който е качен на сайта на Народното събрание предвижда средства за 

Министерството на труда и социалната политика, за Министерството на 

здравеопазването, по централния бюджет за произвеждане на избори през 

2021 г., за Министерството на вътрешните работи и Министерството на 

правосъдието, за Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, за Комисията за енергийно и водно регулиране, за 

Българския институт по метрология, както и за увеличение на средствата в 

държавния резерв за предотвратяване и преодоляване на последиците от 

бедствия. Липсата на актуализация на бюджета за земеделие идва на фона на 

исканията за помощи от проблемните сектори (свиневъдство, птицевъдство, 

зеленчукопроизводство и др.) които имат крещяща нужда от помощ, за да не 

фалират. Преди седмица по време на на среща в МС „вицепремиерът Пеканов, 

чийто ресор е селското стопанство лично пое ангажимент към земеделските 

стопани да ходатайства пред финансовия министър да се отпуснат пари за 

актуализацията на бюджета в земеделието“, коментира за Агрозона Тодор 

Джиков, председател на Асоциацията на картофопроизводителите в България. 

Това, което се задава в момента в България е изключително тревожно, каза 

още земеделския производител, като има предвид компилацията между 

прииждащата COVID вълна с всичките нейни последствия и сушите и 

горещините, които вече два месеца компрометират реколтата от късните 

плодове и зеленчуци, пасищата изсъхнаха, а цените на фуражите отидоха до 

тавана, като в същото време цените на млякото падат. В крайна сметка 

земеделието има нужда от актуализирането на бюджета и наличието на ресурс, 

който може да е крайно необходим както миналата година, когато се затвори 

цялата страна в условията на коронакриза. „Ние сме длъжни да проверим дали 

министърът и екипът ни защитават добре интересите. Искаме да видим какво е 

предложено като актуализация в проектозакона от Министерство на 

земеделието, какво е гласувано в Министерски съвет и какво точно е гласувал 

министърът“,  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 25.08.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


