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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

ГРИЖИ ЗА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ ПРЕЗ ЕСЕНТА  

За да се избегне каламитет от житни мухи се препоръчва да се избягват ранните сеитби в 

полските райони. По-висока популация има и при едностранно азотно торене. Във всеки 

случай посевите трябва да се наблюдават три пъти седмично за мухи, житен бегач и 

полевка. С мухите борбата се води срещу възрастното. Ако се пропусне момента и ларвите 

са навлезли в централния лист, инсектицидната борба е безпредметна, но задължително се 

прилага подсилване на посева с листен тор, съдържащ азот и микроелементите манган, 

цинк и мед, така растенията ще укрепнат, ще засилят развитието си и ще превъзмогнат 

щетата от ларвата в централния лист, като компенсират от страничните. Затова и сортове, 

които имат по�силна братяща способност, по-малко страдат от повреди на житни мухи. 

Прагът на икономическа вредност (ПИВ) за хесенска и шведска муха са 50-60 възрастни при 

100 откоса с ентомологичен сак, а за житния бегач – 1 ларва на кв.м. Той е много коварен 

неприятел, затова всяко появило се наесен и в ранна пролет петно в посева веднага трябва 

да бъде обследвано и ако не е от полевка, като втори причинител се търси бегач – 

характерни смлени като дреп растения, които пожълтяват и отмират. Той може да нанася 

щети и под снежната покривка. Това, което прави впечатление през последните години е, че 

полевката не започва нашествието си с колонии в края на полето, а прави „домовете“ си все 

по-навътре, така остава по-незабележима дълго време. Препоръчва се, независимо от 

културата, полето да се кръстосва и наблюдава надлъж и нашир, не да се гледа само от 

края. Дирите от трактор или джип няма да навредят, както късно установените вреди. За 

борба с полевката е важно в ранна есен да се поставят примамки в близките люцернови 

посеви, а при старите люцерни, които ще се разорават, това да се извърши възможно най-

рано наесен, тъй като те традиционно са голям „резервоар“ за полски мишки. Обикновено 

мишките избират храната си в следната последователност: люцерна – рапица – ечемик – 

пшеница. От болестите най-коварни наесен са листната септориоза и мрежестите петна. 

Това са изключително упорити болести и рецидивират постоянно. Трябва да се избягва 

монокултурното отглеждане на житни култури, да се комбинират системите за обработка 

през годините, за да не се създава благоприятна среда за патогени и ларви. Недопустимо е 

изкарване на повърхността на стара, неразложена слама от предходната година, както и 

купове с растителни остатъци от директния предшественик. По-гъстите посеви по правило 

са по-податливи на гъбни болести. Влажното време благоприятства развитието на 

брашнеста мана. Болестите наесен се лекуват по-скоро симптоматично – при поява на 

характерни прояви на съответната болест. Има фунгициди с предпазно действие, но на 

практика в континенталните зони здрави посеви не се третират, тъй като се очаква зимата с 

отрицателни температури, които не позволяват на болестотворните организми да се 

развиват, а рано напролет след оглед се прави лечебно или профилактичо третиране, 

когато вече има и условия за развитието им.  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 10.11.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


