
 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.28/13.07.2022 г. 
1 

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО-
ОБЗОР 

© 2022 Всички права запазени. Позоваването на САПИ ЕООД  е задължително! 

Брой № 28 (1179), година 25                                                                                            13 Юли 2022 г.  

СИСТЕМА  ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 

САПИ 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.28/13.07.2022 г. 
2 

АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Жътвата на лавандулата тръгва масово след 10 юли, цените на маслото 

остават миналогодишните 

Кампанията по прибирането на лавандулата започва бавно първо при големите 

производители с много декари в някои южни полета. Все още лавандулата в повечето 

места не е готова за прибиране, особено късните сортове. Ако се сбъдне прогнозата 

за времето, най-подходящият момент ще е след 10 юли до края на месеца. За разлика 

от миналата година, която беше много дъждовна и студена, а масивите не можаха да 

се опрашат и да съберат достатъчно количество слънчева топлина, сега картинката е 

доста положителна. Пчелите още са в полетата и топлите часове са значително 

повече. 

Според производителите цените на лавандуловото масло ще се запазят като 

миналогодишните, но това важи за маслата в стандарт, които са продаваеми и 

търсени. 

В периода на истерия покрай лавандулата се появиха доста търговци, които 

прокламираха, че има алтернативно търсене на масла, които са извън стандартите и 

балона се пукна. В България има достатъчно масиви, които да задоволят баланса за 

износ. Не е страшно, че се разораха около 20-30% от масивите. Разораха се полета, 

които бяха мъртво родени от самото засаждане, поради куп грешки в очакване на пъти 

по-високи цени и незасаждане на правилните сортове, гарантиращи качество, както и 

неправилна агрономия и не на последно място дестилация. 

Биологичното лавандулово масло се превръща в стандарт, а и е един от 

вариантите за по-висока рентабилност поради факта, че субсидиите са значително по-

големи, а пазарът е гарантиран. 

Етерично-маслените култури винаги са били подценявани и никога не е имало 

последователна политика за тях. За съжаление поради тази причина се губят пазари. 

При розовото масло има сериозна загуба и ако продължава така прогнозите не са 

розови за емблемата на България. При лавандулата ако не се разбере ,че това е 

консервативен пазар, който гони стабилност и гарантиране на качеството, а не 

спекулативен ще има същите последици както при розата. България има завоювани 

позиции, но не трябва да се забравя, че съседите ни на Балканите имат много 

агресивна производствена политика и сериозна подкрепа на държавно ниво. 

Източник: Agrozona.bg  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 13.07.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


