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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Фермерите, сигнализират за нападение от болести и неприятели, което влошава качеството на 

реколтата. В западната част на страната в някои блокове се наблюдават признаци на гъбната 

болест алтернариоза (Alternaria sp.), наричана още чернилка. Като причинители са и други 

видове, спадащи към род Claposporium, но точното определяне е възможно след микроскопско 

наблюдаване на спорите. 

Болестта се развива най-често при узряване на класовете. Тогава в основата на плевите се 

появяват чернокафяви петна. Ранната поява на болестта може да причини безплодие 

(стерилност). Друг признак на по-късен етап е тъмнокафявото петно в зародишния край на 

семенцето. Петното няма ясно очертани граници. Този признак дава третото име на болестта – 

черен зародиш. При влажно време в мястото на петното се образува тъмнозелено 

спороношение. Зърната в нападнатите класове остават дребни и спаружени. Твърдата 

пшеница е по-застрашена от алтернариозата. Болестта е установена и по други видове от сем. 

Житни (ечемик, овес, ориз, царевица, ръж). Причинителят е паразит, който се развива по-

отслабени растения. При това валежите по време на узряването са благоприятни за 

развитието му. Най-уязвими са растенията от житните сортове, чиито плеви се разтварят, 

когато зърното наедрява. Всяко отслабване на растенията е благоприятно за нападението от 

чернилка. Болестта може да се развие вторично след кореново гниене. Насекомните повреди 

също спомагат за развитието на чернилката. Изборът на място е от съществено значение. Не 

само запасяването на почвата с хранителни вещества, но и въздушният дренаж в местността 

на отглеждане на културните растения е важен. Агротехниката и редуването на културите са 

важни условия. Здравият посевен материал и употребата на подходящи за региона сортове 

също намаляват опасността от алтернариозата. Навременната употреба на противогъбични 

препарати (фунгициди) е важно условие за предотвратяване на болестта.  
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Втора седмица липсва предлагане на хлебна пшеница на борсата 

През настоящата работна седмица цените на зърнените контракти по световните борсови 

пазари обърнаха тренда и тръгнаха нагоре. Пшеницата в САЩ поскъпна с 16 долара до 263 

щатски долара за тон, тази във Франция също се покачи с 9 евро до 210 евро за тон, но цените 

и в Украйна, и в Русия се понижиха с 12 и 14 долара до съответно 228  и 230 щ.д./т. 

Царевицата в САЩ след опит за възстановяване поскъпна с 9 долара до 285 щ.д./т., в Украйна 

спадна със 7 долара до 277 щ.д./т. Ечемикът също е с котировки нагоре и тази седмица във 

Франция плюс 7 евро до 200 евро/т., в Украйна понижението е 2 долара до 218 щ.д./т. 

Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/, която претърпя сериозни загуби през юни, но 

възстанови старите цени в първите дни на юли, преди да поевтинее през миналата седмица, 

сега се люшна обратно с увеличение от 29,25 евро до 548 евро/т. Нерафинираното 

слънчогледово олио на борсата в Ротердам също поскъпна с 40 долара до 1270 щ.д./т., а 

рафинираната захар върви нагоре с 3,70 долара до 436,90 щ.д./т. на борсата в Лондон. 

 

Засега не е осъществен износ от страната на пшеница, ечемик и рапица от новата 

реколта 

През първата седмица на новата 2021/22 (юли - юни) пазарна година през Пристанище Варна1 
не е реализиран експорт на пшеница, ечемик и рапица (при изнесени 31,2 хил. тона пшеница за 
същия период на миналата година), се посочва в последния доклад на експерти на МЗХГ. Не е 
осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от нова реколта и през „Пристанище Бургас“ 
ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1. 2020/21 пазарна година. По предварителни 
данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и 
сухоземен път), през периода юли 2020 г. – април 2021 г. от страната са изнесени общо 3 138,2 
хил. тона пшеница, 306,7 хил. тона ечемик и 192,4 хил. тона рапица. Сравнявайки с 
аналогичния период на предходния сезон, експортът на пшеница и рапица намалява 
респективно с 33,8% и 47,5%, докато при ечемика е налице увеличение с 5,5%. Общо за 
периода от началото на септември 2020 г. до 11 юли 2021 г., експортът на царевица и 
слънчоглед през Пристанище Варна се свива съответно с 35,8% и 58,5% на годишна база, като 
през последната седмица не са преминавали товари с двете култури. През последните няколко 
години Пристанище Варна формира около 50% от общия експорт на пшеница и царевица и 
около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица. Засега не е отчетен износ на царевица и 
слънчоглед – реколта `2020 от „Пристанище Бургас“ ЕАД. Според предварителните данни на 
НСИ, от септември 2020 г. до април 2021 г. извън страната са реализирани 1 174,4 хил. тона 
царевица, което е с 47,3% по-малко на годишна база. Същевременно, при експорта на 
слънчоглед се наблюдава увеличение с 2%, до 543,8 хил. тона  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 21.07.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


