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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Агрометеорологична прогноза за месец септември  

През повечето дни от първото десетдневие на септември агрометеорологичните 

условия ще се определят от неустойчиво време с валежи, които ще подобрят 

влагозапасите в горните почвени слоеве - предпоставка за качествено провеждане на 

предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица - 

култура изискваща прецизна агротехника. Повсеместните валежи в края на август бяха 

закъснели за част от късните полски култури, които вследствие дефицита на почвена 

влага приключиха преждевременно развитието си. В началото на септември последните 

фази от развитието на късните хибриди царевица, преодолели отрицателните последици 

от задълбочилата се лятна суша, ще протичат при температури около и под климатичните 

норми. През първото десетдневие среднокъсните хибриди ще встъпят във восъчна и 

пълна зрелост. При късните хибриди ще протича млечна и преход към восъчна зрелост. 

През второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. 

Очакваното слънчево и топло време през повечето дни от десетдневието ще 

благоприятства синтеза и отлагането на повече захари в плодовете на есенните сортове 

овошки. До средата на септември късните царевични хибриди ще приключат развитието 

си, при ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. През този период съществени 

валежи не се прогнозират и условията ще бъдат подходящи за освобождаване на 

площите от слънчогледа и по-ранните хибриди царевица, за провеждане сеитбата на 

зимната рапица. През третото десетдневие на септември ще се наблюдават обичайните 

за края на лятото и началото на есента преходни промени в агрометеорологичните 

условия, с по-ниски минимални температури. През втората половина от десетдневието 

във високите полета се очакват слани, което трябва да се има предвид при прибиране на 

зеленчуковите култури подлежащи на осланяване (домати, пипер). Прогнозираните 

валежи в началото на есента ще осигурят влага за нормалното протичане на началните 

фази от вегетацията на зимната рапица. В края на септември при част от засетите в 

агротехнически срок посеви ще се наблюдава фаза поникване. Във фаза поникване 

повреди по рапицата нанасят рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и 

рапичната листна оса (лъжегъсеници), което изисква обследване на поникналите посеви и 

при численост на вредителите над прага на икономическа вредност (ПИВ за рапичната 

стъблена бълха - 2 бр. бръмбари на m²; ПИВ за рапичната оса 2-3 броя лъжегъсеници на 

m²) своевременно третиране. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Умно управление на вредителите  

Електронна платформа събира, споделя, управлява и разпространява знания за зеленчукови 

култури, свързани с Интегрирано управление на вредители. Това е темата, по която работи 

проекта SmartProtect, който се изпълнява от партньорски организации по „Хоризонт 2020“ и ви 

представяме в 219 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието 

на Институт за агростратегии и иновации. Проектът SmartProtect разработва тематична мрежа, 

предлагаща усъвършенствани селскостопански технологии и анализ на данни, като 

идентифицира нуждите на земеделските производители и целеви методологии за ежедневните 

практики, базирани на интелигентно Интегрирано управление на вредители. Чрез своята 

електронна платформа се събират, споделят, управляват и разпространяват знания за 

зеленчукови култури, свързани с Интегрирано управление на вредители. Той сравнява 

най�високия иновационен модел за SMART IPM, като предоставя на земеделските стопани 

леснодостъпен и разбираем материал, насоки и системи за подпомагане на зеленчуковите 

култури. Проектът има за цел да изгради устойчива платформа за споделяне на знания, да 

съпостави най - добрите практики с най -висок иновационен потенциал, да осигури земеделските 

стопани с лесно достъпни и разбираеми материали и насоки, свързани със SMART IPM в 

зеленчукопроизводството и да бъде своеобразен мост за преодоляване на разликата между 

европейските региони, както и да осигури дългосрочна устойчивост на произведените знания като 

се включи в по-широкия контекст на ЕПИ-АГРИ. SmartProtect е фокусиран в четири направления - 

откриване на полезни, вредители и патогени, иновативни техники за мониторинг, изработване на 

модели на прогнозиране и системи за предупреждение и подпомагане на решения, както и 

иновативни техники за биологичен контрол. SmartProtect ще предприеме няколко мерки, за да 

запази и да развие резултатите от проекта след неговото приключване. Заедно с други проекти, 

изпълнявани по Хоризонт 2020 ще формулира насоки, за да се гарантира устойчивост и да се 

направи база от знания за селското стопанство в целия ЕС. Проектът SmartProtect си сътрудничи 

с различни асоциации на производители, съветници и органи в цяла Европа, за да увеличи 

обмена на информация. Потокът от практически иновации между земеделските производители ще 

бъде стимулиран чрез взаимно обучение от страна на партньори в дейности на участие, като 

семинари и посещения на демонстрационни обекти в регионалните иновационни центрове и 

тяхното участие в работни семинари и събития по проекти. Земеделските стопани, участващи в 

дейностите по проекта, ще имат възможност да дадат директна обратна връзка по въпроси като 

например какво са научили от него, как смятат, че предложените решения биха могли да повлияят 

на техния бизнес, какво ще направят по различен начин използване на практически инструменти, 

предоставени от проекта, от каква информация все още се нуждаят, с какви пречки трябва да се 

справят. Проектът SmartProtect също ще окаже значително влияние върху устойчивостта, 

конкурентоспособността и икономиката на европейското земеделие. Той допринася за по - 

нататъшното прилагане на Европейската директива 2009/128/ЕО относно устойчивото използване 

на пестициди, която принуждава целия селскостопански сектор да произвежда при условия на 

Интегрирано управление на вредители с екологично устойчива и по-здрава реколта в крайна 

сметка ще доведе до по-голямо доверие на потребителско ниво  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 
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ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


