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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

 

През месец октомври приключва прибирането и на късните хибриди царевица. 

Реколтирането й в агротехнически срокове дава възможност за по-добра подготовка 

на почвата за сеитбата на есенниците, люцерната, тревните смески и други културни 

растения, чието засяване или засаждане се извършва през есента след окопни 

култури. Масово се провежда торене, обработка на почвата, обеззаразяване на 

семената, сеитба на пшеница и ечемик. За Южна България сеитбата трябва да 

приключи до 20 октомври, а за Северна до 10 октомври. Преди сеитбата почвата се 

наторява с фосфорни и калиеви торове, в зависимост от запасеността й с 

хранителни вещества, след което се извършва необходимата обработка на почвата. 

Семената за посев задължително се обеззаразяват срещу болести. Извършват се 

предсеитбените и следсеитбените третирания срещу плевелите. Два - три дни преди 

сеитбата на семената на пшеницата, едновременно с фунгицида за 

обеззаразяването им, се препоръчва те да се третират с биостимулиращия течен 

тор Хумустим. Това повишава кълняемата енергия на семената, дружното им 

поникване и увеличаване на кореновата система на пшеницата 2-3 пъти. Залага се 

здрав възел на братене, посевите влизат в зимата с висок имунитет и много добра 

фаза на развитие. Прибраните царевични кочани са с високо съдържание на влага. 

Това трябва да се има предвид при насипването им в кошовете. В малки и тесни 

кошове те ще продължат да просъхват, но ако няма такива условия, трябва да се 

разстелят под навеси на тънък пласт и след едно-две обръщания да се насипят в 

коша  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 20.10.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


