Резултати от пълното обследване (100%) на есенните култури – трети етап
Приключи пълното обследване на площите с пшеница и ечемик към 21 май 2021 г.,
за установяване моментното състояние на културите и определяне на прогнозни средни
добиви, в съответствие с физиологичното им състояние и проведените агротехнически
мероприятия.
Наблюденията на есенниците, извършени от постоянните Експертни комисии
показват, че посевите с пшеница в страната се намират в следните фенофази от тяхното
развитие: от „вретенене“ (в планинските и полупланинските райони) до
„изкласяване”/„цъфтеж“ и „начало на млечна зрялост”, а при ечемика от „край на
изкласяване и цъфтеж” до „млечно-восъчна зрелост” в южните части на страната.
Резултатите от проведеното пълно обследване на площите с есенни култури
показват, че състоянието на посевите с пшеница е „добро” до „много добро” на 87,9% от
площите за реколтиране (63,4% % за 2020 г.) и 86,4% за ечемика (63,6% за 2020 г.).
В сравнение с данните от предходното обследване през месец април 2021 г., се
вижда, че през месец май, площите с пшеница в „добро и много добро състояние“
нарастват с 2,2% (85,7% - м. април), а на ечемика с 1,6% (84,8% - м. април).
Съпоставяйки данните от настоящата година, с тези от предходната 2020 година се
отчита, че процентът на посевите с пшеница в „добро до много добро състояние“ се е
повишил с 24,5 пункта за пшеницата и с 22,8 пункта за ечемика, което се дължи основно
на благоприятните климатични условия в периода на развитие на есенниците – наличие на
почвена влага, наднормени температури и провеждане на необходимите агротехнически
мероприятия.
„Средно” е състоянието на 11,0% от посевите с пшеница и на 12,5% на ечемика.
Посевите в „незадоволително” състояние са 1,1% при пшеницата и 1,0% при
ечемика.
Подхранване с минерални торове е извършено върху 93,4% от засетите площи с
пшеница или 10 854 хил. дка и 93,3% от ечемика или 1 131 хил. дка.
С хербициди са третирани 89,9% от площите с пшеница или 10 451 хил. дка и 90,2%
от ечемика или 1 094 хил. дка. Третирани срещу гризачи са 1,6% от площите с пшеница и
2,2% от ечемика. Срещу други вредители (болести и неприятели) са третирани 27,1% от
посевите с пшеница (20,3% за 2020 г.) и 29,9% от ечемика (19,5% - 2020 г.).
По информация на ОД „Земеделие”, в средата на месец май общото фитосанитарно
състояние на есенниците се определя като добро. В отделни райони има симптоми на найразпространените болести (септориоза, ръжди, брашнеста мана) и неприятели по житните
култури (обикновена житна пиявица, вредна житна дървеница, листни въшки).
Преобладаващата степен на нападение е под или около праговете на икономическа
вредност. В засегнатите посеви се провеждат необходимите растително-защитни
третирания.
По експертни оценки на Областните дирекции „Земеделие”, прогнозните средни
добиви за страната се определят на 489 кг/дка за пшеницата и 432 кг/дка за ечемика,
като това са средно претеглени стойности за страната, получени на основата на
биологичния добив и моментното състояние на културите.

Въз основа на развитието на есенниците през м. май и падналите валежи до момента
в страната, изключително важни за формирането на добива, на този етап, се очертава
Реколта `2021 да бъде в границите 5,6-5,8 млн. тона пшеница и над 500 хил. тона ечемик.
През месец юни предстои да се проведе последното 10%-но обследване на
есенниците, за определяне на предварителните средни добиви за страната.
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