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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Бавна сеитба, с под 10 милиона декара при пшеницата към средата на 

ноември  

Необичайното изоставане в есенната сеитба продължава, като към средата на 

ноември площите с пшеница все още са доста под 10-те милиона декара, обработени 

през същия период на миналата година. Последните данни на министерството на 

земеделието показват, че към 11 ноември засетите с пшеница площи са 8,5 млн. 

декара, а с ечемик – 850 хиляди, при 950 хиляди по същото време на 2020 г. 

Възможно е тази есен да има силно намаление в площите и с двете зърнени култури – 

пшеница и ечемик, което се дължи на високите цени на торовете. Увеличение се 

наблюдава единстнвено при рапицата, чиято сеитба приключи с повече засети площи 

от миналата есен – 1,2 млн. дка, при 1,1 млн. дка към 11 ноември 2020 г. Значителен 

спад има и при тритикалето и ръжта, където тази есен засетите площи са съответно 

88 260 дка и 42 710 дка, докато миналия ноември тези площи са съответно 112 520 

дка и 46 940 дка. Статистиката на агроведомството показва раздвижване в износа на 

зърно, като сравнено с ноември 2020 г. експортът на пшеница е почти двоен (с 82% 

над миналогодишния). Общо изнесеното количество пшеница през Пристанище 

Варна1 от юли до 14 ноември 2021 г. е в размер на 851,7 хил. тона (в т. ч. 30 хил. тона 

през последната към 11 ноември). За същото време на миналата година този експорт 

е бил 465 836 т. Това лято земеделците ожънаха рекордните 7,16 млн. тона хлебно 

зърно, но при засети през миналата година малко над 12 милиона декара и среден 

добив за страната от 594 кг/ дка. Дали ще има рекорд и при експорта, ще се разбере 

през пролетта на следващата година. 
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ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


