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АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИСТА 

Болести по слънчогледа, развиващи се в края на 

вегетацията 

Фома (черни петна) - Благоприятни за 

разпространението на фомата са честите 

превалявания и температура около 15-35°C. Заразата 

започва най-напред от листата, след това преминава 

по листните дръжки и впоследствие достига до 

стъблото. Листата завяхват, листната дръжка 

почернява и по стъблата се образуват  черни лъскави 

петна, ясно очертани от здравата тъкан. Обикновено 

некрозата се ограничава върху епидермиса и 

непосредствено лежащите под него тъкани, без да 

навлиза в сърцевината. Заразата в почвата се 

намалява при спазване на четиригодишен 

сеитбооборот. 

Фомопсис (сиви петна) - Честите превалявания и 

високите температури са благоприятни за 

разпространението на патогена. След цъфтеж на 

слънчогледа по долните и средни етажи на листата се 

проявяват първите симптоми на болестта. По 

краищата на листа се образуват некротични петна, 

оградени от хлоротичен ореол. Заразените листа 

бързо увяхват и загиват. В основата на листната 

дръжка се образува голямо светлокафяво петно, което 

обхваща стъблото. В сравнение с фомата, при 

фомопсиса петното е по-голямо, достигащо 12-15 см, 

светло-кафяво на цвят, с вдлъбнати краища. Сивите 

петна причиняват загниване на сърцевината и при 

леко стисване на стъблото с пръсти, то се пречупва. 

Заразата намалява с дълбоката оран и правилен 

сеитбооборот. Нападнатите от фомопсис растения са 

предразположени към стъблено полягане повече, в 

сравнение с растенията, нападнати от фома. 

Склеротийно увяхване - Проявите на склеротийното 

увяхване на полето обикновено се забелязват към 

периода на цъфтеж и формиране на питата. 

Растенията увяхват и изсъхват. Основата на стъблото 

омеква и се развива мокро гниене. При влажно време 

гниенето прониква в стъблото и достига питата. По 

тилната част на питата се образуват воднисти 

сивокафяви петна. Повредата се разраства и бързо 

обхваща цялата пита и семената. Болните тъкани се 

покриват с бял налеп, изпълнен с множество 

склероции. Тази форма е известна като цветно-

стъблена. Склеротийното увяхване се ограничава с 

дълбоката оран, сеитбооборота и оптималната гъстота 

на посева. При високи температури, съпроводени с 

чести валежи, да се извърши превантивно третиране с 

разрешен продукт за растителна защита. 

Мана по слънчогледа (Plasmopara helianthi 

f.sp.helianthi). Оптимални условия за развитие са  

обилна влага и температура 15-18°С. Болестта се 

причинява от гъбен патоген, който се запазва с 

ооспори в почвата и в заразените растителни 

остатъци, и като мицел в семената. Маната се 

проявява в две форми: системна и локална. 

Системната форма поразява  най-често кълновете и 

пониците, които изостават в растежа си, листата им 

остават гъсто разположени, цъфтят преждевременно, 

а оформените пити са много дребни, обърнати нагоре 

и стерилни. По най-долните листа се появяват 

бледожълтозелени петна от дръжката към върха на 

петурата. Ако се разрастнат, те могат да обхванат 

изцяло петурата. От долната страна на листата се 

образува плътен бял налеп, който по-късно потъмнява 

до бледокафяво. При локалната форма на маната по 

листата се появяват ъгловати, хлоротични петна, 

разпръснати по листата, а от долната им страна се 

формира спорообразуващ налеп. Повредите от 

локалната форма на маната не се отразяват върху 

добива. Маната може да се ограничи чрез сеитба на 

устойчиви сортове и хибриди слънчоглед, 

унищожаване на самосевките, спазване на 7-8 

годишно сеитбообръщение с житни култури и 

третиране на семената  преди сеитба с Апрон ХL 350 

FC-300 мл/100 кг семена. Посевите трябва да се 

проверяват редовно и при откриване на болни 

растения да се унищожават преди спорообразуването. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Добивите от пшеница в началото на 

жътвата са с 50% по-високи спрямо 2020 г. 

Оперативните данни на министерството на 

земеделието за добивите от пшеница в началото 

на жътвата показват, че средно от декар е 

прибрано с близо 50% повече зърно от същия 

период на миналото лято. Средно от декар са 

жънати 544 кг, или точно с 46,2% повече, показва 

статистиката. Площите с пшеница, засети 

миналата есен, са 12 028 330 декара, от които към 

първи юли са ожънати 164 900 декара. И тъй като 

в началото на жътвата винаги се започва с 

ечемика, според агростатистиката към 1 юли т.г. 

вече са ожънати 30% от площите, като в 

хамбарите са влезли 203,8 хил. тона зърно. Лекото 

изоставане спрямо отчетените количества през 

същия период на 2020 г. се дължи на по-късния 

старт на жътвената кампания. Докато при 

пшеницата средните добиви са били 544 кг от дка, 

при ечемика имаме ръст от 25,5% на годишна 

база, като средно от декар са прибрани по 522 кг 

ечемик. Прибирането на останалите основни 

есенни култури е в начален етап, но най-

интересна е картината при рапицата. При засети 

1,336 млн. декара, към първи юли са ожънати 31 

030 дка. Средните добиви в началото са по 234 кг 

от дка, като очакванията на фермерите са за 

добра реколта. Богата реколта се очаква при 

ръжта, където средно от декар са получени с над 

75% повече от същия период от миналата година. 

Ще припомним, че общо в страната площите с ръж 

не са големи – засетите през миналата година 

ниви са около 85 хиляди декара, което е с 0,6% 

повече от 2019-2020 г. Спадът в износа на зърно 

се запазва и в началото на жътвата. През 

последната седмица на юни през Пристанище 

Варна1 не е реализиран износ на пшеница, ечемик 

и рапица. Общо за изтеклата 2020/21 пазарна 

година експортът на пшеница спада с 60,5% на 

годишна база, до 678,3 хил. тона, а този на ечемик 

– с 47,3%, до 71,4 хил. тона. През изминалия сезон 

през пристанището не са преминавали товари с 

рапица за износ. 

Внесли сме слънчоглед за близо 2 

милиона долара от Украйна 

От януари до май включително износът на 

слънчоглед от Украйна е нараснал с 26% спрямо 

същия период на 2020 г. до 39,99 хил. тона, сочат 

данни на Държавната митническа служба на 

страната, цитирани от електронното издание Lati-

fundist. В стойностно изражение износът на 

слънчоглед от Украйна през посочения период е 

нараснал с 54% спрямо януари-май 2020 г. до 

19,37 млн. тона. Основният клиент за украинския 

слънчоглед от началото на годината е била 

Турция с 10,71 млн. долара (55,3% от доставките), 

следвана от България с 1,82 млн. долара (9,4%), 

Германия с 1,3 млн. долара, Финландия с 933,9 

хил. долара и Молдова с 894,44 млн. долара. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 14.07.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


