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АГРО БЮЛЕТИН 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛСКИ КУЛТУРИ В 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЕКСКЛУЗИВНО ОТ   
АГРИНЕД ЕООД 

Месец април е изключително динамичен в климатично отношение и ни 
представи всички сезони. От температури малко над 20 градуса до 
снеговалеж и температури около нулата. Важни бяха валежите които 
осигури за есенниците и пролетниците. При есенницте се наблюдаваше 
просушаване на горния слой и влагата беше започнала да се превръща 
в лимитиращ фактор тъй като в началото и среда на месеца се 
провеждаше торене. Благодарение на падналите валежи торенето е 
много по-ефективно. Сами по себе си валежите са предпоставка за 
развитието на болести. Основно се наблюдава Хелминтоспороза по 
чувствителните сортове при пшеницата и Мрежести петна по ечемика. 
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изъплнен с 
предизвикателства! 
Валежите през 
месеца 
изключително важни 
за есенниците и 
необходими за 
пролетниците!
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По данни на метео-станциите разположени в район Силистра 
към момента се очаква развитие на септориоза по пшеницата, 
а при рапицата условията позволяват развитието на 
Склеротиния. По отношение на неприятелите все още няма 
условия за летеж на рапичният цветояд и за развитието на 
листни въшки.


При поникналите вече царевици има леки поражения от слана, 
които са в комбинация от дефицид на цинк и царевицата в 
момента е под силен стрес. Не се препоръчва употребата на 
хербициди! При обследване на полетата в района се 
наблюдават повреди от сив царевичен хоботник и телен 
червей.


При поникналите слънчогледи се наблюдава фитотоксичност 
от употребата на почвени хербициди (там където има 
употреба).


При обследвания на полета с грах и нахут към момента 
развитието е нормално. Контролът на плевели в тези култури 
предстои, като основното предизвикателство е борбата с 
едногодишни широколситни плевели и е необходимо полетата 
да се наблюдават регулярно за да се избере правилният 
подход. При посеви където посевният материал не е 
обеззаразен с фунгицид е възможно да се развие фузариум и 
питиум. Контролът на този тип заболявания по време на 
вегитация е по скоро ограничаващ от колкото лечебен т.е. 
контролът е труден.
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"Винаги се консултирате с 
агроном за употребата на 
продукти за растителна 
защита" 

- АГРИНЕД ЕООД



№ 1 (1-24.17) 1-24 Април, 2017

ПШЕНИЦА 
ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

1. УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕПТОРИЯ 

Според информацията от разположените метео-станции на Агринед ЕООД в област 
Силистра и направените обследвания в района, се очаква развитие на Септория по 
пшеницата като се наблюдават пикове в интервала от 17 до 24 април. Препоръката е на 
полета при които няма фунгицидно покритие да се използва фунгицид със фокус върху 
контрола на Септория, особенно при силно чувствителни сортове като Енола.


2. УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИДОВЕТЕ РЪЖДИ 

Според информацията от разположените метео-станции на Агринед ЕООД в област 
Силистра и направените обследвания в района, към момента опасноста от развитието на 
ръжди е по-вероятна за Кафява ръжда и Черна стъблена ръжда. Условията за развитието на 
жълта ръжда са неблагоприятни, но предвид прогнозата на времето за следващите дни се 
очаква развитието и на жълта ръжда. Ако предстои третиране на посевите с фунгицид за 
септория се препоръчва да се използва фунгицид който добре контролира и видовете 
ръжди. Това е небходимо при силно чувствителни сортове като Екзотик и Енола. 
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3. ХЕЛМИНТОСПОРОЗА 

По пшениците в района се наблюдава развитието на  
Хелминтоспориоза. Оптималната температура за 
развитие на болеста е между 15-20 градуса и влажност 
на въздуха над 90%. Хелминтоспориозата се проявява 
по пшеницата и други житни култури под формата на 
различни типове повреди – кафяви петна, черен 
зародиш или кореново гниене. Загниването на 
корените и основата на растенията води до появата на 
хармани в посева от ниски растения , които 

преждевременно загиват или дават 
слабо развити класове.


П о в р е м е н а и з к л а с я в а н е 
(фенофаза 51–59) по листата се 
появява т ра злично г о л еми , 
елиптични, тъмнокафяви петна, 
които водят до прегаряне на 
петурите и съответно намаляване 
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на добива. По плевите на класовете се образуват дребни, тъмнокафяви петна, а 
зародишният край на зърното потъмнява. Семената са шупливи и леки.


Гъбата зимува в заразените растителни остатъци и образува перитеции. Разпространява се 
със семената. Развитието на болестта се благоприятства от висока влажност, гъст посев, 
чувствителни сортове и изтощени растения.


В района основно се наблюдава по западните сортове пшеница като засяга средният етаж от  
листната маса на пшеницата и петната са по-периферията. Обикновенно погледнат от далеко 
посева изглежда изжълтял. Обикновенно болестта се развива в по-късна фаза при 
формиран флагов лист, затова се препоръчва да се обърне внимание на развитието и тъй 
като е възможно вторично заболяване в следствие на падналите валежи последните дни.


РАПИЦА 
ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

1. ФОМА 

Според информацията от разположените метео-станции на Агринед ЕООД в област 
Силистра и направените обследвания в района, към момента опасноста от развитието на 
фома по рапицата е средна.  
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2. СКЛЕРОТИНИЯ 

Според информацията от разположените метео-станции на Агринед ЕООД в област 
Силистра и направените обследвания в района, към момента опасноста от развитието на 
склеротиния по рапицата е висока. Предвид началото на цъфтеж и биологията на развитието 
на болеста се препоръчва фунгицидно пръскане с продукт с фокус върху контрола на 
болестта.


3. ЛЕТЕЖ НА РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД


Според информацията от разположените метео-станции на Агринед ЕООД в област 
Силистра и направените обследвания в района, към момента опасноста от летеж на рапичен 
цветояд е ниска. Предвид ниските температури. 

Основните грижи при рапицата към момента е предпазването и от Склеротиния и летежа на 
цветояда. Агринед ЕООД препоръчва комбиниране на фунгицид и инсектицид за да се 
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предотврати развитието им. Препоръчва се исектицид с комбинирано действие (системно и 
контактно) като при затопляне се очаква летежа на цветояда да се усили.


СЛЪНЧОГЛЕД 
ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

1. МАНА 

Според информацията от разположените метео-станции на Агринед ЕООД в област 
Силистра и направените обследвания в района, към момента опасността от развитието на 
мана по слънчогледа е ниска. Условия за развитието и е имало в началото на Април. т.е. за 
късните сеитби слънчоглед опасността към момента е ниска.
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ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО
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ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ 1-24 АПРИЛ


ОБЩАТА СУМА НА ВАЛЕЖИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ Е ОКОЛО 50 ЛИТРА


БРОЙ ПЪРВИ НА АГРО-БЮЛЕТИН ОТ АГРИНЕД ЕООД ОБХВАЩА ПЕРИОДА 1-24 АПРИЛ И 
КУЛТУРИТЕ ПШЕНИЦА, РАПИЦА, ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
БРОЙ ПЪРВИ Е БЕЗПЛАТНО! 


ИНФОРМАЦИЯТА ПОМЕСТЕНА В БРОЯ Е ИНФОРМАТИВНА И НЕ Е ЗАДЪЛЖАВАЩА. 
ВЪЗМОЖНИ СА ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ! 

ЗА КОНТАКТИ: 

ИЛИЯН НЕДКОВ 

ТЕЛ. 088 5505 256 

e-mail: iliyan.nedkov@mail.bg
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