
  

 

Окончателни резултати за състоянието на есенните култури и за очаквано  

производство, към 22 юни 2021 г. 

 

В средата на месец юни се проведе последното десет процентно обследване на 

площите засети с есенни култури – пшеница и ечемик, за установяване на очакваните 

производство и средни добиви. 

В периода на обследване е установено, че пшеницата е във фенофаза „млечно-

восъчна” към „пълна зрялост” (в южните райони на страната), а при ечемика – „восъчна до 

пълна зрелост“. 

 По информация на Областните дирекции „Земеделие” от проведеното последно 

извадково 10%-но обследване на есенниците преди жътва (към 22 юни), посевите са в 

добро физиологично и фитосанитарно състояние. Икономическите важните болести и 

неприятели са под прага на вредност. При необходимост се провеждат растителнозащитни 

третирания. В отделни райони, вследствие падналите до момента валежи, придружени с 

вятър, се наблюдава частично полягане на есенниците, което от своя страна е предпоставка 

за затруднено прибиране на реколтата.  

Резултатите от 10%-то обследване на есенниците показват, че площите, попадащи в 

категорията „добро до много добро“ състояние при пшеницата са 87,4% (повишение с 

29,1% спрямо същия период на предходната 2020 година), а при ечемика – 89,7% 

(повишение с 28,7% спрямо 2020 г.)  

В „средно“ състояние са 11,4% (понижение с 14,8% спрямо 2020 г.) от посевите с 

пшеница и 9,0% с ечемик (понижение с 15,7% спрямо 2020 г.). 

„Незадоволително“ е състоянието на 1,1% от площите с пшеница (понижение с 

13,6% спрямо 2020 г.) и 1,4% с ечемик (-12,0% спрямо 2020 г.). 

Подхранени с минерални торове са 88,7% от площите с пшеница и 90,% с ечемик. 

Проведена е борба с плевелите върху 84,8% от площите с пшеница и върху 84,4% с ечемик. 

Третирани срещу гризачи са 2,4% от посевите с пшеница и 1,0% с ечемик.  

Извършени са растителнозащитни мероприятия срещу други вредители върху 21,8% 

от площите с пшеница и 19,7% с ечемик. 

По предварителни данни на Областните дирекции средно претеглените стойности на 

прогнозните добиви за страната за 2021 г. се определят на: 

- 483 кг/дка за пшеница 

- 437 кг/дка за ечемик 
През настоящата година жътвата на есенниците закъснява с една седмица до десет 

дни. Очаква се прибирането на ечемика в повечето райони на страната да започне към края 

на месец юни, а на пшеницата – първата десетдневка на месец юли. 

Данните от проведеното заключително обследване сочат, че в резултат на 

сравнително доброто общо състояние на посевите през последните фази от развитието на 

есенниците, се очертава много добра реколта от зърно в страната. 

По предварителна експертна оценка прогнозното производство от реколта `2021 ще 

бъде в границите 5,7 - 5,8 млн. тона за пшеницата и над 500 хил. тона за ечемика. 

 

Отчитайки получените резултати от обследването на есенните посеви, както и 

прогнозното производство на зърно, количествата ще са достатъчни за покриване 

нуждите от зърно в страната и за износа. 

 

Дирекция „Растениевъдство“ 


