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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Родните сортове пшеница са най-подходящи за условията на България  

В Добруджанския земеделски институт се усеща липсата на един голям селекционерски 

колектив, тъй като доста от селекционерите от институтите вече са преминали на работа в 

частни фирми, защото там са много по-добре заплатени за труда си. Така смята директорът 

на института доц. д-р инж. Илия Илиев. Сеитбата е най-трудната кампания. Заедно със 

засяването на пшеница се прибира царевицата, върви предсеитбената обработка на 

почвата. Най-важно е предсеитбената обработка на почвата да се извърши навреме. 

Известно е старото правило, че и най-лошата оран, направена навреме, е по-добре от 

закъснялата, която се оставя за късен ноември или за декември.  

От няколко години българските фермерите залагат на фуражните западни сортове 

пшеница, защото са добивни. А изкупната цена на зърното е една и съща с останалите наши 

качествени пшеници. Най-перспективните български сортове пшеница продължават да 

бъдат Енола, Кристи, Драгана. А останалите биват избирани в зависимост от конкретните 

условия на района, в който фермерите ще ги отглеждат. Те обаче като цяло търсят 

сухоустойчиви и студоустойчиви сортове, както и устойчиви на болести. Именно такива са 

водещите в селекцията на Добруджански земеделски институт и определено са ориентирани 

към издръжливост на болестите, които се разпространяват в нашия балкански район в 

последните години.  

Българските качествени сортове и тази година много се търсят в съседна Турция, където 

са високо ценени. В момента за там се изнасят 22 тона от добър наш сорт. Турските 

разпространители казват, че ценят качеството и затова продължават да сключват договори 

за регистрирането им в Турция.  

При налагащите се високопродуктивни западни фуражни пшеници е необходимо да се 

прави богато торене и редовно да се третират, за да дават висок добив. Вече се наложи 

като практика дву- или трикратното пръскане с фунгициди. Добруджанският земеделски 

институт в град Генерал Тошево предлага семена от пшеница на цена 850 лв./тон. Това са 

оригинални базови семена с гарантиран произход и качество от собствени сортове зърнено-

житни култури.  

Фермерите могат да намерят обикновена пшеница: От група А: Аглика, Милена, Мерилин, 

Лазарка. От група Б: Енола, Драгана, Кристи, Калина, Рада, Косара, Божана. От група В: 

Карат, Карина, Киара. От група Г: Кристал. Тритикале: Колорит, Акорд, Бумеранг, Респект. 

Ечемик: Ахат и Каскадьор 3. Според специалистите от научното звено предлаганите сортове 

са доказани във времето като най-подходящи за условията на България и успешно 

съчетават висок добив и качество.  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 27.10.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


