РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ
към 06.12.2021 г.
Времето през месец ноември беше динамично и доста променливо. В края на първата
десетдневка на месеца се наблюдаваха локални валежи, което се отрази благоприятно на
засетите житни култури, а в края на месеца се наблюдаваха мъгли и отново валежи, както
и понижаване на температурите. В област Пловдив общото количество дъжд за периода е
над нормите. През месеца в областите Перник, Сливен, Стара Загора и Търговище се
наблюдаваше образуването на слани. Развитието на зимните житни култури и зимната
рапица протича при благоприятни агрометеорологични условия.
ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
Фенофаза:
Пшеница и ечемик: „поникване” - „начало на братене”
По данни на отдел „Агростатистика“ към МЗХГ, към момента с пшеница са засети 1 090
151 ха, а с ечемик 104 721 ха.
Извършено е торене на:
- Пшеница - N – 171 087 ха (15,7 % от посевната площ), P2O5 – 87 243 ха (8 % от
посевната площ), K2O – 55 305 ха ( 5 % от посевната площ), NP – 38 136 ха (3,4 % от
посевната площ), NPK – 255 752 ха (23,4 % от посевната площ).
- Ечемик - N – 13 695 ха (13 % от посевната площ), P2O5 – 5 880 ха (5,6 % от посевната
площ), K2O – 2 500 ха (2,3 % от посевната площ), NP -3 604 ха (3,4 % от посевната площ),
NPK – 14 132 ха (13,4 % от посевната площ).
Контрол на вредителите:
Обикновена полевка /Microtus arvalis/
При проведените обследвания от инспекторите по растителна защита е констатирана
плътност на неприятеля под ПИВ в цялата страна.
Житни мухи /Phorbia sp., Mayetiola destructor, Oscinella frit/
През месец ноември се наблюдава излюпване на лаври в област Видин. Нападение над
ПИВ е констатирано в областите: Плевен, Разград и Сливен. В останалите области
установената плътност е около ПИВ.
Обикновен житен бегач /Zabrus tenebrioides/
Отчетена е плътност на неприятеля около и под ПИВ в областите: Варна и Разград, както
и на ограничени площи с повторки в областите: Пловдив и Стара Загора.
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РАПИЦА
Фенофаза:
- „3ри до 5тилист “ - областите: Велико Търново, Кюстендил, Перник, Пловдив,
Сливен и Стара Загора;
- „6 - 9ти лист“ - областите: Варна, Видин, Враца, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив,
Русе, Силистра, Търговище и София област;
По данни на отдел „Агростатистика“ към МЗХГ, общата посевна площ за страната е
143 280 ха.
Подхранените площи са 46 562 ха (32,4 % от посевната площ).
Контрол на вредителите:
Обикновена полевка /Microtus arvalis/
Вредна дейност на обикновената полевка с плътност от единични дупки е констатирано в
областите: Добрич, Ловеч, Плевен, Разград и Силистра. В област Търговище се
наблюдават 0-2 акт. колонии/дка.
Рапична листна оса /Athalia rosae (= colibri)/
Констатирана е вредна дейност на лъжегъсеници. Отчетената плътност в областите:
Варна, Велико Търново, Видин, Перник Пловдив, Разград и София област е 1-3
бр.възрастни/кв. м.
Рапична стъблена бълха /Psylliodes chrysocephalus/
Установено е масово излюпване на неприятеля. При извършените обследвания, плътност
от 0-2 бр. възрастни/кв.м е отчетена в областите: Варна, Велико Търново, Перник,
Пловдив, Разград и Стара Загора.
Сухо стъблено гниене /фомоза/ /Leptosphaeria maculans/
Единични петна по долните листа се наблюдават в областите: Варна, Видин, Пловдив и
Търговище.
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Културите са в добро фитосанитарно
растителнозащитни мероприятия.
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