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АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИСТА 

До задълбочено почвено засушаване доведоха високите температури от изминалата 

седмица: През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от горещо 

и сухо време и в много райони от страната – Ново село, Русе, Велико Търново, Ловеч, 

Пазарджик, Пловдив, Хасково, Чирпан, Стара Загора, Кърджали и Сандански, бяха 

регистрирани температури около и над 40 С. Валежи със стопанско значение над 10 l/m2, за 

последното десетдневие на юли и началото на август, са регистрирани само на изолирани 

места в Силистра – 12 l/m2 и София – 17 l/m2. Тези условия се отразиха неблагоприятно на 

вегетационните процеси при селскостопанските култури и задълбочиха почвеното засушаване. 

Повишен поливен режим ще изискват земеделските култури: В началото на следващия 

седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от по-ниски стойности на 

температурите. В отделни райони от Западна и Централна България се очакват валежи със 

стопанско значение. През останалите дни до края на периода вегетационните процеси при 

земеделските култури отново ще протичат при наднормени температури и сухо време, което 

ще изисква завишен поливен режим. 

Развитие на земеделските култури: През периода при царевицата в зависимост от 

ранозрелостта на хибридните сортове ще се наблюдават фенофазите млечна, восъчна и 

пълна зрелост. При слънчогледа ще протичат фазите развитие на семената и узряване. При 

лозата ще се наблюдава прошарване и омекване на зърната. През периода в много райони от 

страната условията ще ограничават възможностите за провеждане на почвообработките 

поради липса на почвена влага. Препоръчително е на освободените площи от пшеница и 

ечемик да се извърши подмятане на стърнищата за унищожаване на плевелната растителност, 

прекъсване на почвените капиляри и запазване на влагата в почвата. Условия за провеждане 

на растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури и трайните насаждения ще има 

предимно сутрин в по-хладните часове от деня. Остава вероятността за градушки и нанасяне 

на щети по селскостопнаските култури. 

350 лв. искат продавачите за тон пшеница, купувачите готови на сделка при 40 лева по-

малко 

През настоящата седмица цените на зърнените контракти по световните борсови пазари 

продължиха да се покачват. Пшеницата в САЩ поскъпна с 5 долара до 277 щ.д./тон, тази във 

Франция се покачи с 9 евро до 224 евро/тон, а цените и в Украйна и в Русия, се повишиха с 3 и 

6 долара до съответните 248 щ.д./тон, съобщават от Софийската стокова борса. При  

царевицата в САЩ, цената падна с 6 долара до 276 щ.д./тон, а в Украйна спадна с 5 долара до 

270 щ.д./тон. Цената на ечемика във Франция се повиши с 8 евро до 216 евро/тон, а в Украйна 

се понижи с 2 долара до 215 щ.д./тон. Цената на рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ се 

повиши с 8.75 евро до 537.75 евро/тон. Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в 

Ротердам се увеличи с 50 долара до 1400 щ.д./тон, а рафинираната захар върви нагоре с плюс 

4.40 долара до 451.40 щ.д./тон на борсата в Лондон. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

До 20 август се налага забрана за чистене на ливадите и пасищата 

От 5 до 20 август включително се забранява поддържането на постоянно затревените площи и 

обработваемите земи, съобщиха от министерството на земеделието. Ветото се налага поради 

множеството пожари, предизвикани от шредери и друга горска техника за чистене на дървета 

и храсти, които всяко лято предизвикват пожари в горите. Със заповед на министъра на 

земеделието Христо Бозуков се ограничава косенето на трева, машинното почистване 

(мулчиране), включително и почистване на храсти, поясниха от ведомството. При тези 

дейности досегът на селскостопанската техника с камъни може да предизвика искри, които да 

доведат до възникване на пожар. Предвид ограниченията за посочения период земеделските 

стопани ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и 

обработваемите земи и няма да търпят административни санкции от Държавен фонд 

„Земеделие“, поясняват от ведомството. От агроведомството напомнят, че паленето на 

стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на 

предписанията директорите на областните дирекции „Земеделие“ в страната ще съставят 

актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при 

бедствия. 

1062 кг от декар даде зимна пшеница на Института в Садово 

1062 кг от декар даде зимната пшеница от сорт „Гизда“ на Институт по растителни генетични 

ресурси „К. Малков“– Садово, информират от Селскостопанска академия. Много кратко след 

признаването му в група В (високодобивни пшеници) сорт „Гизда“ намира мястото си в листата 

от отглеждани  житни култури на стопани в страната. Сортът е създаден по пътя на 

експерименталния мутагенезис чрез въздействие с химичния мутаген натриев азид при 

третиране на сухи семена от сорта „Победа“. Това е предпоставка и за високо качество на 

получената продукция, обясняват от Института в Садово. Сред основните предимства на сорт 

„Гизда“ е високата му продуктивност, толерантността му към причинителя на кафява листна 

ръжда и брашнеста мана, възможността за отглеждане на богати почви при балансирано 

торене, където се постигат реални добиви в производството  и над 800 кг/дка. По технологични 

показатели сортът се приближават до тези на сорта стандарт за група В, а в отделни случаи 

стойностите са по-високи. Сорт „Гизда“ е пригоден за самостоятелно хлебопечене, притежава 

много добра продуктивна братимост и формира плътен посев, което е гаранция за високи 

добиви. С оптимална за условията на България височина на стъблото и не поляга. Сортът 

високодобивна пшеница притежава продуктивни класове, които са много добре озърнени и 

висока екологическа пластичност, казват още селекционерите от ИРГР- Садово. 

В Лудогорието прибраха средно по 554 кг/дка жито 

Значително по-високи добиви на зърно в Лудогорието спрямо миналогодишните отчитат от 

областната дирекция „Земеделие“ в Разград преди финала на жътвата. До края на 

предходната седмица от 54 031 ха с пшеница са прибрани 43 968 ха, като общо 

произведената продукция е 291 860 т. или средно около 664 кг/дка. За сравнение през 2020 

година жътвата е приключила при добив от 480 кг/дка. На 100% са вече обработените площи с 

ечемик, като от 5677 ха са получени 34 147 т зърно или близо 602 кг/дка срещу 500 кг за 2020 

г. В ход все още е жътвата на рапица. С маслодайната култура тази година са били засети 10 

316 ха, комбайните са обработили вече 6711 ха от тях. Произведеното от тях зърно е 21 625 т. 

или средно 322 кг/дка. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
 

от 11.08.2021година 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


