Резултати от извадково обследване (10%) на есенните култури – втори етап
В периода 19-23 април 2021 г. на територията на страната бе проведено второто
извадково 10%-но обследване на есенните култури за оценка на моментното им състояние.
Резултатите от проведеното обследване показват, че посевите с пшеница и ечемик в
страната са в добро състояние.
Обобщената оценка за състоянието на посевите на този етап от развитието им е
добра до много добра при 85,7% от площите с пшеница и 84,8% от площите с ечемик.
Наблюдава се повишение с 6,2% на площите в добро и много добро състояние при
пшеницата и със 7,0% при ечемика спрямо предходното обследване от месец март.
В средно състояние са 13,4% от площите с пшеница и 14,6% с ечемик. Площите
в незадоволително състояние са съответно 0,9% при пшеницата и 0,5% при ечемика.
Подхранване с минерални торове е извършено при 80,4% от обследваните посеви с
пшеница и 86,7% с ечемик. Продължава и борбата с плевелите – третирани с хербициди са
62,6% от площите с пшеница и 70,4% с ечемик.
Фитосанитарното състояние на есенниците в периода на обследване се определя
като добро. При отделни посеви се наблюдава поява на някои от основните вредители при
житните култури, които са под прага на икономическа вредност. При необходимост се
извършват растителнозащитни третирания.
Зимната маслодайна рапица, се намира във фенофаза „бутонизация“ до „пълен
цъфтеж”. Състоянието на посевите е добро. В някои части на страната има отчетени щети
от измръзване при рапицата, вследствие сухата есен на предходната година и неуспешното
презимуване на растенията. Площите са разорани и презасети с пролетни култури
Към настоящия момент, добрата влагозапасеност на почвата е предпоставка за
правилно развитие на есенните култури.
В следващия период, важно значение ще имат прилагането на добрите земеделски
практики от страна на стопаните по опазването на посевите от болести и неприятели,
съчетани с благоприятни климатични условия.
Предварителни прогнози за добивите при двете култури ще има, след приключване
на пълното обследване на посевите (в края на месец май).
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