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АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИСТА 

 Опасен плевел за зърнените култури 

Давидовата млечка може да се отрази отрицателно на добивите. Европейската и 

средиземноморска организация за растителна защита, включи в списъка си за 

предупреждения (EPPO Alert List) един нов плевел, застрашаващ селскостопанските култури. 

Това е растението Euphorbia davidii Subils (давидова млечка), което не е регулирано в Европа 

и не е изброено в законодателството на ЕС или в списъците на EPPO А1 и А2 (вредители, 

препоръчани за регулиране като карантинни вредители), пише в научен анализ на Центъра за 

оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). В нашите географски ширини давидовата 

млечка се среща в малки популации по железопътни линии, но има потенциала да навлезе в 

посевите със селскостопански култури, където може да окаже отрицателно въздействие 

върху добивите. 

Местообитание и разпространение: Видът е отчетен в части на Южна и Северна 

Америка, Океания и Европа. В земеделските райони се среща в соя, царевица, слънчоглед и 

лозя. В България Euphorbia davidii е установена за първи път през 2009 г.  Видът е открит в 

близост до град Варна (Черноморското крайбрежие) в района на жп гара Разделна и в 

пристанищния фериботен комплекс на езеро Белослав. В първото отнище са наблюдавани 

около сто растения, а във второто около няколко хиляди. Потенциалните пътища за влизане 

на плевела в региона на EPPO са неясни. По литературни данни се предполага, че най-

вероятно видът е пренесен с внос на замърсени пратки семена. 

С какво е опасен? Давидовата млечка има потенциала да образува гъста растителна 

покривка в земеделските райони. Видът се конкурира с останалите видове за хранителни 

вещества, светлина и пространство. В Сърбия проучванията показват, че Euphorbia davidii се 

разпространява в земеделските полета, където е доказано, че наличието на плътни петна от 

плевела оказват отрицателно въздействие върху производството на царевица (отрицателен 

ефект върху размера на царевичните растения) и слънчоглед (предизвиква ранно узряване 

на слънчогледовите пити). В България, в единственото засега находище видът е представен 

от няколко субпопулации, състоящи се от десетки до няколкостотин индивида. Общо 

популацията наброява няколко хиляди растения, като броят им варира в отделните години, 

поради това, че видът е едногодишен. Няма детайлни проучвания за конкуренцията на вида с 

местните видове в България. 

Методи за контрол: Първоначалните изследвания показват, че давидовата млечка е 

толерантна към много от регистрираните хербициди. След провеждане на листно третиране с 

хербицид оценката след първата и четвъртата седмица показва ограничена ефективност. 

Тъй като няма разработени специфични методи за контрол на вида, са необходими 

допълнителни изследвания за оценка на методите за контрол в селскостопанските култури в 

региона на EPPO, подчертават учените. Към момента най-ефикасна е превенцията, като не 

се допуска засяване на семена на селскостопански култури с примес от семена от млечка, 

както и пренос на почвен субстрат от места, където видът се среща.  
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Над 800 кг/дка от български сортове пшеница 

Приключва жътвата в Добруджанския земеделски институт, родната селекция е с добро 

представяне у нас и в чужбина Прогнозите на учените от Добруджанския земеделски институт 

за добри добиви от пшеница станаха факт. Над 800 кг./дка зърно са ожънати от някои сортове, 

селектирани в Добруджанския земеделски институт. Добри резултати от българската селекция 

при пшеница отчитат стопаните от различни райони на страната. От производствени полета в 

Ямболско са ожънати между 800 и 1000 кг./дка от сортове на Добруджанския институт. Край 

Дунава, в землището на Свищов, един от новите сортове пшеница е дал над 800 кг./дка. 

Новата селекция се е отчела с добри показатели и в Добричка област. Партньорите на 

Добруджанския институт в съседна Турция също са останали доволни от жътвата на 

утвърдените там български сортове пшеница. Въпреки природните катаклизми – наводнения в 

някои части на Турция и рекордна суша в други, родните пшеници по традиция се справят 

добре и от тях са ожънати до 850-900 кг./дка зърно. 

Рекордни 824 кг./дка пшеница от новия сорт „Сашец“ 

Най-новият сорт обикновена зимна пшеница „Сашец“ е съвместна разработка на екип учени от 

Института по растителни и генетични ресурси (ИРГР) - Садово и Института по полски култури 

(ИПК) в Чирпан, с водещи селекционери доц. д-р Златина Ур и проф.  д-р Виолета Божанова. 

За първа година, след признаването му в група А от Изпълнителна агенция по 

сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), неговите качества привлякоха 

вниманието и интереса на производителите, съобщиха от пресцентъра на Селскостопанска 

академия. Пример за това са представителите на ДАРА АГРО ЕООД - с. Безмер, които 

закупиха семена за площ от 30 дка. По време на вегетацията част от колектива, създал сорта, 

посети земеделския производител и проведе обследване на посевите. Потвърдено бе, че 

„Сашец“ е средно устойчив на икономически важни болести, като по време на вегетацията не 

са провеждани третирания с препарати за растителна защита. Сортът „Сашец“ е средно 

ранен, изкласява 2-3 дни след „Садово 1“ и около седмица преди чуждите сортове. Притежава 

много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро зърно – абсолютна 

маса около 43-47g. Хектолитровата му маса е близка до тази на „Садово“ – 72-78 kg/hl. Сортът 

е постижение и за високо качество (група А). При него на практика е постигнат баланс на 

високо качество и добра добивност. Средно, за четиригодишния период на сортоизпитване в 

КСО (Конкурсен сортов опит), от него е получен добив зърно от 707 kg/ha. Това е и 

икономичен сорт – най - високи добиви се получават при ниво на торене N 6 или N 12 kg/da 

а.в. Въпреки наблюдаваната отрицателна корелация между качество и добив при сортовете 

от група А, сортът „Сашец“ показва добро съчетание на високи качество и добив (824 

килограма от декар) в стопанисваните от  производителя „ДАРА АГРО“ ЕООД земи в района 

на с. Безмер. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
 

от 04.07.2021година 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


