
 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.03/19.01.2022 г. 
1 

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО-
ОБЗОР 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на САПИ ЕООД  е задължително! 

Брой № 03 (1154), година 25                                                                                        19 Януари 2022 г.  

СИСТЕМА  ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 

САПИ 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.03/19.01.2022 г. 
2 

АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Грижи за земеделските култури през февруари 

Една от най-важните фенвруарски грижи за зърнопроизводителя е азотното 

подхранване на есенниците. То следва да завърши до края на месеца, освен ако 

метеорологичните условия не го отложат за март. При всички случаи обаче това 

трябва да стане до началото на трайната пролетна вегетация. Шаблонът при 

определянето на дозите е недопустим. Те ще зависят от състоянието на посевите, 

предсеитбеното торене и наличната влага в почвата. Необходим е конкретният 

съвет на специалиста. 

Нападенията от полски мишки са често явление, което налага специален 

преглед на посевите и вземане на конкретни мерки при нужда. 

Освен за вреди от полски мишки, есенните посеви трябва внимателно да се 

прегледат и за нападения от житен бегач. Със затопляне на времето в края на 

зимата той се активизира. При плътност 5 на ларви на квадратен метър следва да 

се предприеме химическа борба. 

За сеитбата на слънчогледа най-подходящият срок е февруари. Ако 

метеорологичните условия позволяват, не ги пропускайте. Такива възможности 

настъпват обикновено в по-южните райони и на склонове с южно изложение, но не 

са изключение и в районите на Северна България през втората половина на 

месеца. Ще получите по-добри резултати на изораните площи през август и 

септември след есенни посеви. Слънчогледът не понася монокултурно отглеждане 

заради намножаването на болести и неприятели. 

За засяване на лещата благоприятни условия възникват обикновено в края на 

месеца. Може да я настаните на по-бедни, почви на отцедливи места, но не и на 

богатите градински терени. 

Засаждането на лавандулата, започнало през есента, може да продължи през 

февруари, стига времето да позволява това. Колкото по-рано, толкова по-добре. 

При благоприятни условия към края на месеца се засяват и едни от най-

употребяваните едногодишни етерично-маслени растенията, каквито са анасонът 

и резенето. 

Февруари е подходящият агротехнически срок за сеитба на такива фуражни 

култури като овес, фий и грах. Освен като самостоятелни посеви, те могат да 

бъдат отгледани в смески за получаване на висококачествено сено. Най-

популярната едногодишна бобово-житна смеска е фиево-овесената. Единично или 

в смеска, фуражните култури се засяват при първа възможност за работа на 

машините на полето. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
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МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 
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ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


