
 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.30/27.07.2022 г. 
1 

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО-
ОБЗОР 

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

Брой № 30(1181), година 25                                                                                            27 Юли 2022 г.  

СИСТЕМА  ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 

САПИ 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.30/27.07.2022 г. 
2 

АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

 

Земеделци алармират: Гъсеници опоскаха слънчогледа в Добруджа 

Ливадната пеперуда напада всичко – полета с царевица, слънчоглед, люцер-

на, дини, билки, храсти, дървета, като за една вечер може да изгризе до 150 дка 

За повсеместно нападение на ливадна пеперуда сигнализират земеделските 

стопани от Добруджа. 

Гъсениците на вредителя са изгризали до скелет растенията от слънчоглед. В 

някои землища след неприятеля остава пустинен пейзаж с грозни остатъци от 

мъртви растения. Нападения има и по царевичните ниви.  

„Има региони, които са изключително засегнати – Крушарско, в посока Силис-

тра, в Житница, около Владимирово, Минково, Медово. Неприятелят е повсемес-

тно. Ситуацията на полето е ужасно. Фактът е, че този неприятел не се води за 

икономически вреден, а на практика е“, обобщи Радостина Жекова, председател 

на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. 

Сигналите за нападението зачестяват с всеки изминал ден в Добричка об-

ласт. Гъсеницата на ливадната пеперуда е в състояние да унищожи за една ве-

чер до 150 дка. 

„Напада всичко. Това е полифаг, яде слънчогледи, царевици, люцерна, всич-

ко, каквото има в момента на полето. Понастоящем В момента освен нападение 

на ливадна пеперуда, на места има и нощенка“, уточни още Жекова. 

В момента има обследване на БАБХ, пуснат е рапорт към Министерството на 

земеделие и се очаква отговор.  

Съгласно Наредба 13 земеделските стопани нямат право да третират в цъф-

нали култури. „Там, където има прецъфтял слънчоглед, колегите могат да пръс-

кат след уведомителни писма. Въпросът е с каква техника могат да влязат в по-

лето – или самоходни пръскачки, или авиация след разрешителен режим от 

БАБХ“, поясни още Радостина Жекова.  

При подобен масов проблем земеделските стопани очакват позицията на дър-

жавата в лицето на Министерството на земеделието, тъй като те трябва да полу-

чат разрешение за използване на съответните инсектициди.   

В момента по полетата в Добричко са гъсениците на второ поколение, които 

са на път да унищожат до 100% от засегнатите ниви. Част от тях вече са се пре-

върнали в какавиди и са скрити в почвата. Ако не се третират преди това, в края 

на август или първите дни на септември ще настъпи масовият летеж на следва-

щото поколение пеперуди, предупреждават агрономите. 

Източник: Agri.bg  
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 27.07.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


