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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Анализ: В условията на суша ечемикът се оказва по-печеливш 

В Добруджа тази култура даде до 5 пъти по-високи добиви от пшеницата 

 

През изминалата 2020 г. ечемикът се представи по-добре по полетата на Добруджа. На фона на 

драстичния срив от пшеница, средният добив от която не можа да достигне 180 кг/дка, ечемикът 

даде повече зърно. 

Средните резултати в региона са 303 кг/дка от 15 000 дка. „От пшеницата получих едва 40 кг/дка, 

но от ечемика ожънах средно по 200 кг/дка“, сподели председателят на земеделската кооперация 

в село Победа Георги Маринов. Разликата в добивите е пет пъти. Негови колеги също споделят 

за по-добра реколта от житната култура.   

    Въпреки че се представи по-добре по полетата на Добричка област в сравнение с пшеницата, 

добивът от ечемик е паднал с 48 %, показват обобщените данни на земеделското министерство. 

Година по-рано стопаните от Добруджа ожънаха по над 700 кг/дка. 

През изминалата стопанска година получените средни резултати от тази култура в страната са 

406 кг/дка. Това са най-слабите показатели за последните 5 години в национален мащаб. В 

областите Бургас, Сливен, Добрич и Варна сривът на добивите е най-драстичен – спадът е от 40 

до 48 % през 2020 г.  

В анализа се отбелязва още, че през предходната стопанска година добивите от ечемика като 

цяло за страната намаляват в по-малка степен в сравнение с добивите на пшеницата. Основна 

причина за това е по-добрата сухоустойчивост на тази култура. 

По-добрите добиви от ечемик са резултат и от използването на сортове българска селекция. 

Научните институти излизат с много добра генетика с висок потенциал за добив и устойчивост на 

различни фактори като болести и стрес.  

    Въпреки доброто представяне на ечемика по полетата, площите с тази култура намаляват. 

Преди 4 години с ечемик в Добричка област са били засети малко над 66 000 дка. През 

следващата стопанска година площите спадат повече от двойно и са били едва 28 000 дка. Тази 

култура заема около 3-4 % в обема от обработваеми площи в Добруджа, докато пшеницата се 

движи между 40 % и 44 %. През есента на 2020 г. стопаните от Добричко заложиха близо 30 000 

дка с ечемик.  
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. лева 

Бюджет от 1,2 милиона лева за 2021 г. утвърди Управителният съвет на фонд „Земеделие“ 

за финансиране на държавна помощ за участие на земеделските стопани в Схемата за 

качество за производство на семена и посадъчен материал, съобщиха от ведомството. 

Средствата се отпускат на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и 

семеконтрол (ИАСАС) и на лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с 

ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен материал.  

Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани 

качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, 

сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и 

стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови 

култури. 

Фонд „Земеделие“ отпуска средствата по схемата на ИАСАС за извършване на полска 

инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети; вземане 

на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; лабораторен анализ на проби 

семена по групи култури; извършване на последващ контрол на партиди семената, както и за 

окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал. 

Как се възприемат помощите 

Субсидията е до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се 

изплащат на три транша за една календарна година. Предстои фонд „Земеделие“, съвместно 

с Министерство на земеделието храните и горите да изготви указания за предоставяне на 

помощта. 
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ИЗВАДКИ ОТ  
 
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 03.02.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


