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АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИСТА 

Драстично увеличаване на средните 
добиви при пшеница 2021 
Жътва 2021 се очертава като доста по-
успешна от миналогодишната. Оперативните 
данни на Земеделското министерство към 
15.07.2021 г. сочат увеличение на средните 
добиви от декар спрямо година по-рано при 
всички основни есенни култури. Това 
допринася за ръст на добитите количества от 
ечемик и ръж съответно с 14% и 76,6% на 
годишна база. Засега продукцията от пшеница 
и рапица изостава с около 29% в сравнение с 
отчетената по същото време на 2020 г., което 
се обяснява с по-късния старт на жътвата тази 
година. Увеличение има в средните 
стойностти на добитата продукция при всички 
култури. От ечемика се е прибирало средно по 
543 кг/дка към отчетния период. Жътвата на 
есенниците на места приключи и стопаните 
споделят, че са доволни тази година. 
Междувременно, цените на зърното на 
световните борси също донесе доволство за 
някои, защото тръгнаха нагоре. В 
Черноморския басейн обаче поевтиняването 
продължава. За пролетниците също има 
добри очаквания. Според последните 
оперативни данни, засетите площи с 
маслодаен слънчоглед – реколта 2021 са с 
2,4% над нивото отпреди една година. 
Известно намаление се наблюдава в площите 
с царевицата за зърно – с 1,7%. 
 
Втори сме по износ на мека пшеница в ЕС 
след Румъния и пред Франция 
От началото на селскостопанския сезон 2021-
2022 г., започнал на 1 юли, до 18 юли 
държавите-членки на Европейския съюз са 
изнесли 823,309 хил. тона зърно – с 47,6% по-
малко, отколкото към същата дата на миналия 
сезон, сочат данни на Европейската комисия. 
Износът обаче наваксва немалка част от 
изоставането, след като седмица по-рано (до 
11 юли) то бе 67%. За посочения период 
вносът на зърно в ЕС е намалял с 29,5% до 
594,449 хил. тона, като тук също е налице спад 
спрямо регистрираните седмица по-рано 33%. 
От целия износ на зърно от ЕС делът на 
меката пшеница е малко над 45% – 371,131 
хил. тона. Спрямо същия период на миналия 
сезон доставките за трети страни са намалели 

с 53,3%. Наваксването на изоставането тук е 
далеч по-слабо, след като до 11 юли бе 59%. 
Водещ износител на мека пшеница е Румъния 
с 23% от всички доставки за трети страни, 
следвана от България с 18,3% и Франция с 
едва 16,5%. При вноса на мека пшеница в ЕС 
е отчетен слаб спад от 5,5% до 79,633 хил. 
тона, след като до 11 юли изоставането 
спрямо миналия сезон бе с 35%. Износът на 
фуражен ечемик от ЕС между 1 и 18 юли е 
намалял с 52,3% спрямо същия период на 
2020 г. до 280,121 хил. тона. И тук обаче 
наваксването в темпото на износ е 
значително, след като до 11 юли бе 86%. 
Румъния е безспорен лидер с 87% от цялото 
изнесено количество, докато Франция засега 
се задоволява с малгиналните 0,18%. Вносът 
на ечемик в ЕС за посочения период е 
намалял с 38,9% спрямо резултата от миналия 
сезон до 4,218 хил. тона, като седмица по-
рано изоставането е било двойно по-голямо. 
 
Расте значението на производството на 
лавандула за аграрния сектор у нас 
Израстването на България в световен лидер в 
производството на лавандулово масло 
започна в полите на Средна гора, заяви 
министърът на земеделието, храните и горите 
проф. д-р Христо Бозуков при откриването на 
седмия Национален фестивал на лавандулата 
в Чирпан. „Производството на лавандула се 
превръща в един от най-важните отрасли в 
българския аграрен сектор“, категоричен бе 
той. Министърът посочи, че през последните 
години се наблюдава положителна тенденция 
към увеличаване на площите с лавандула. 
Налице е и засилен интерес към отглеждането 
на насаждения по биологичен метод. „По този 
начин България ще отговори на изискванията 
за по-високи екологични стандарти в сектора“. 
Министърът коментира, че е необходимо 
производителите да преценяват 
възможностите си и да планират дейностите 
си, за да няма свръхнасищане на пазара, тъй 
като то водидо спад на цените. 
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НОВИНИ ОТ СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

ДФЗ преведе поредните близо 10 милиона лева на 24 бенефициенти по ПРСР 

За последните 10 дни Държавен фонд „Земеделие“ изплати 9 747 299, 48 лв. по Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 -2020 г., съобщиха от „Разплащателна агенция” във ведомството. 

Подпомагане получиха 24 бенефициенти, като разпределението по мерки е както следва: 

- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени и изплатени 2 583 141,36 лв. по 5 

проекта; 

- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са изплатени 239 938,62 лв. по 

един проект; 

 - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ са наредени и изплатени 6 558 928,15 лв. по 11 проекта; 

- по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 11 850,81 лв. по 

един проект; 

 - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ са наредени и изплатени 309 527,74 лв. по 5 проекта; 

- по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и 

признати групи и организации на производители COVID 3“ са изплатени 43 912,80 лв. по 1 проект. 

Пазарът на трактори за полугодието изпревари рязко темповете от миналата година 

Фермерите, които през първата половина на годината успяха да осигурят нови трактори за стопанствата 

си, са най-големите печеливши в кризата, тъй като изпревариха ценовия пик, предизвикан от 

поскъпването на стоманата, а оттам – и на селскостопанската техника, свързани с Ковид-19 и 

блокирането на световните пазари. 

Добрата новина е, че земеделците са реагирали навреме, така че ще обновят машинния си парк поне що 

се отнася до тракторите. Как обаче ще се развие пазарът през втората половина на годината, а и през 

2022 г. – това на този етап никой не може да прогнозира. Колкото до статистиката на министерството на 

земеделието, свидетели сме на категоричен ръст в регистрацията на нови трактори за първите шест 

месеца на 2021 г. Ако за полугодието на миналата година в страната са купени и регистрирани само 385 

колесни трактора, то до края на юни т.г. броят им е достигал 557 машини. По традиция на лидерските 

места в избора на техника са добре познатите на родните земеделци марки като John Deere, Kubota, 

Case, Landini и др. През първото полугодие на тази година сравнително добре е вървяла и търговията с 

комбайни, въпреки че там имаме лек спад спрямо същия период на миналата година. Ако за 6-те месеца 

на 2020 г. са регистрирани 85 зърнокомбайни, за същото време на 2021 г. броят им е 79, или с шест по-

малко. Търсените от стопаните марки отново са били John Deere, Case, Rostselmash и др. Както при 

тракторите, доста активна търговия е вървяла и с челните и телескопични товарачи, чието търсене от 

януари до края на юни тази година е било изключително голямо. Според агростатистиката за първото 

полугодие на т.г. са регистрирани 127 телескопични и 117 челни товарача. За същия период на миналата 

година тези бройки са били съответно – 112 и 71. И тук предпочитаните марки са JCB, Bobcat и др. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  

 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
 

от 28.07.2021година 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


