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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Култури за зелено торене и покривни култури  

Използването на покривни култури и зелено торене има известен потенциал за 

контролиране на болести в почвата на полските и градинарски култури. Но тъй като 

непосредствената им ефикасност е по-ниска в сравнение с по-радикалните методи, като 

например химическо обеззаразяване на почвата или термична обработка, те трябва да се 

използват превантивно и стратегически. Покривните култури и културите за зелено торене се 

отглеждат без намерение да се събира биомасата им, частично или изцяло, в края на сезона 

на културите. Разликата между тези два вида култури е тяхната крайна употреба. Надземната 

част на културите за зелено торене се влага в почвата в края на вегетационния период с цел 

връщане на натрупаните хранителни вещества (например, азот) или полезни вторични 

метаболити (например, глюкозинолати) в почвата. Покривните култури се отглеждат по 

различни причини, като например за намаляване на извличането на хранителни вещества 

(например нитрати, са също и междинни култури), избягване на ерозия, подобряване на 

почвената структура или потискане на плевелите. Възможна е и комбинирана употреба, 

културата може да служи първо като покривна култура (напр. за борба с плевелите) и след това 

да бъде включена като зелена продукция (например за внасяне на хранителни вещества). 

Контрол на нематодите За контрол на някои видове нематоди могат да се използват покривни 

култури, устойчиви на нематода. Важна група за по-хладните региони са видовете от сем. 

Кръстоцветни (Brassica) като бяла фуражна ряпа (Raphanus sativus) (снимка 1) и бял синап 

(Sinapis alba). Специално подбраните сортове са в състояние да намалят цистовите нематоди 

(Heterodera schachtii) чрез прекъсване на половата диференциация в жизнения цикъл на 

нематодите. Все по-голяма способност на сортовете бяла ряпа да намаляват галовите 

нематоди от вида Meloido- gyne ssp. се превръща във важен подход. Тъй като ряпата е много 

лош гостоприемник за тази важна нематода, подбраните устойчиви сортове инхибират 

жизнения цикъл на галовите нематоди от вид Meloidogyne ssp. и по този начин намаляват 

популацията. Трета група от често срещани покривни култури, устойчиви на различни 

нематоди, са сорго (Sorghum bicolor) и сорго�суданграс (S. bicolor x S. sudanense). Тази група е 

по-адаптирана за топли региони. За всички групи съществуват важни различия в нивото на 

устойчивост към целевите нематоди между видовете и дори между културните сортове. 

Следователно окончателният избор трябва да се основава на информация от доставчика на 

семена и информация от реномирани интернет източници. На местно ниво създаването на 

практикуваща общност, т.е. група хора, практикуващи земеделие, които споделят знания по 

конкретна тема, може да помогне да се намери най-добрият избор на покривни култури или 

култури за зелено торене за контрол на конкретни нематоди. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Ръст на всички средни добиви от зърнените култури у нас  

Средните добиви на всички основни зърнените култури у нас (есенници и 

пролетници) бележат ръст, се вижда в последния оперативен анализ на 

министерството на земеделието. 7 148 591 тона пшеница. Това е прибраното 

количество от реколта 2021 по официални данни, след като се отчита на 

практика приключила жътва на есенниците към 19 август. Тазгодишното 

производство на основната житна култура бележи ръст с 55%, а средният добив 

е нараснал с 51% до 595 кг/дка. Реколтираните площи са 1 201 777 дка, което е 

с 2,6% повече от миналогодишните. Прибраната реколта от ечемик е 130 572 

тона, а от маслодайна рапица - 133 356 тона. И при двете култури се отбелязва 

ръст съответно с 31,8% и 25,3 на годишна база. При производството на ръж и 

тритикале също се наблюдава сериозно увеличение тази година - с 53% и 

близо 68%, обусловено от нарастване както на реколтираните площи, така и на 

средните добиви. И докато жътвата на есенниците доведе до рекордно събрани 

количества, то кампанията по прибиране на продукцията от маслодаен 

слънчоглед и царевица за зърно се движи с по-бавни темпове спрямо миналата 

година, отчитат от МЗХГ. Дори там, където се прогнозираха високи добиви от 

царевица, сега земеделците не са така обнадеждени заради суховеят и 

високите температури. За слаби добиви от първия слънчоглед съобщиха някои 

фермери в страната. Въпреки това има и добри прогнози за маслодайната 

култура. При реколтирани под 1% от площите с пролетници, засега се отчитат 

по-високи средни добиви от декар. При реколтирани 6 113 ха с маслодаен 

слънчоглед е регистриран ръст с 18,5% на средния добив спрямо година по-

рано, достигайки до 186 кг/дка. Царевицата за зърно пък бележи скок в 

среднодобитото от декар от над 116%. 
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