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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Добивите от пшеница са по-ниски, но не са катастрофални 

В началото на жътвата стопаните в Старозагорско прибират средно 450-460 кг/дка, 

говори се за изкупни цени от 600 лв./тон 

Според Радослав Христов, председател на Тракийския съюз на 

зърнопроизводителите, реколтата от пшеница не е толкова зле, колкото са очаквали 

той и колегите му. 

Резултатите са по-ниски от миналата година, но не са катастрофални. Тъй като е 

началото на кампанията, добивите вероятно ще бъдат с 10-15% надолу. Ако миналата 

година за региона сме говорили средно за 500 кг/дка, тази година ще са около 450-460 

кг/дка. 

Високите температури и липсата на влага може да съсипят пролетниците. Малко 

преди фаза опрашване на царевицата термометрите сочат над 350С. 

Царевицата и слънчогледът към момента са в добро състояние, но се усеща 

нуждата от влага. Тя тепърва ще бъде нужна на растенията. 

Предстоят големите юлски горещини и ако не падне дъжд, ще има проблем. 

Царевицата скоро ще е във фаза опрашване и оплождане, когато най-много се нуждае 

от влага, за да налее зърното. За трета поредна година подпочвената влажност е 

ниска заради липсата на снеговалеж през зимата и оскъдни дъждове през пролетта. 

Земеделците се надяват на дъжд, за да може културите да продължат да се развиват 

нормално. 

Температурите са другият проблем в тази фаза на развитие. Тази седмица в 

равнината на Врачанско термометрите показваха между 35 и 37 градуса. 

Ако остане така и по време на опрашване, свилата ще изсъхне и няма да може да 

поеме полена. Той пък също ще пресъхне и ще умре веднага, щом се отдели от 

метлицата. Горещините, съчетани с липсата на влага в почвата, може да доведат до 

около 50% загуба на реколтата. 

Към момента растенията не са започнали за свиват листата си. Земеделските 

производители стриктно следят прогнозата за времето и се надяват скоро да завали, 

за да може да прибере добра реколта. Досега те са похарчили много повече пари, 

отколкото миналата година заради поскъпването на семена, торове, препарати и 

горива. 

Източник: Agri.bg 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 06.07.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


