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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

С колко допринесе Добруджа за зърнения баланс у нас?  

Над 7 млн. тона зърно са произведени от близо 12 млн. дка с пшеница у нас. 

Сериозна част от това количество е ожънато в Добричка област – регионът с традиции 

в производството на хлебно зърно. Житницата на България допринесе за зърнения 

баланс със 750 хил. тона пшеница от малко над 1 млн.200 хил. дка.  

Средният добив от житото достигна 625 кг/дка и надскочи показателите от 

последните години. Зад сухите цифри стоят много усилия, труд и опит на стопаните от 

Добруджа. Според председателя на НАЗ Костадин Костадинов това са рекорди от 

преди 89 -а година. Най-високи са добивите в общините Генерал Тошево и Добричка. В 

тях земеделските стопани са ожънали съответно по 650 кг/дка и 640 кг/дка. Дори и най-

ниските резултати са удовлетворяващи – в община Тервел производителите са 

прибрали по 590 кг/дка. В областите Силистра, Русе, Плевен, Велико Търново, Враца 

също са отчетени високи средни добиви от пшеница. Добрата новина е, че изкупната 

цена на зърното тази година също е висока и постепенно расте.  

Търговията стартира от 320-330 лв./тон и котировките вече се движат от 400 до 470 

лв./тон според това дали е фуражна или хлебна пшеница. 33 429 тона ечемик са влезли 

в зърнобазите на Добруджа това лято. От близо 58 000 дка са реколтирани средно по 

576 кг/дка. Най-високи са показателите в община Генерал Тошево и Балчик – съответно 

по 610 и 600 кг/дка.  

През тежкото лято на 2020 г. ечемикът беше културата, която даде почти двойно по-

високи добиви от пшеница. От 18 000 дка бяха добити средно по 305 кг/дка. В същото 

време от засетите през предходната стопанска година 1 млн. 245 хил. дка с пшеница 

стопаните прибраха средно по 178 кг/дка. Имаше полета, в които добивите от жито се 

сринаха до отчайващите 50-60 кг/дка. Това се дължи на жестоката суша, започнала в 

Добруджа още през есента на 2019 г., когато зърното беше засято в спечена и суха 

почва.  

В момента в Добруджа с добри темпове върви прибирането на реколтата от 

царевица и слънчоглед. Въпреки че горещините редуцираха очакваните добиви с около 

20%, царевицата дава средно над 700 кг/дка, а слънчогледът – около 300 кг/дка. Общо 

1 млн. 810 хил. дка са площите с пролетни култури, които се жънат в Добричка област. 
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ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
от 23.09.2021 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


