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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Първа прогноза за реколтата от зърно през 2023 г. 

Очаква се Франция, най-големият производител на пшеница в ЕС, да събере 34,1 

млн. тона мека пшеница 

Европейските производители на зърно очакват през новата година добро време 

без суша, което ще позволи да бъде събрана по-голяма реколта. По данни на 

Ройтерс производството на зърно в ЕС и Великобритания ще се увеличи през 2023 

г., позовавайки се на прогноза на Coceral с уточнението, че тя ще се сбъдне, ако не 

се повтори климатичният сценарий от 2022 г., когато сухото и горещо време нанесе 

огромни загуби в различни части на континента. 

Перспективите за реколтата в ЕС се намират под строго наблюдение, тъй като 

зърнените пазари се борят с неопределеност при предлагането, провокирана от 

конфликта между Русия и Украйна. 

В своите първи прогнози за реколтата през новата година Coceral оценява 

производството на мека пшеница в 27-те страни на ЕС плюс Великобритания на 

ниво 143,2 млн. тона в сравнение със 140,7 млн. тона година по-рано. 

Очаква се Франция, най-големият производител на пшеница в ЕС, да събере 34,1 

млн. тона през 2023 г. в сравнение с 33,6 млн. тона през 2022 г. В същото време 

Германия, която заема второ място като производител, ще произведе 22,9 млн. тона 

мека пшенеца - с 0,4 млн. тона повече от 2022 г. В България се очаква ръст на 

производството на пшеница до 6,3 млн. тона. През миналата година страната е 

произвела 5,9 млн. тона. 

За Румъния и Великобританията прогнозата е надолу. Северната ни съседка ще 

произведе 8,7 млн. тона мека пшеница (при 8,95 млн. тона през 2022 г.). 

Великобритания - 14,3 млн. тона при 15,2 млн. тона година по-рано.  

Coceral изчислява, че производството на царевица в ЕС-28 ще нарасне до 64,5 

млн. тона през 2023 г. със значително увеличение на добивите в балканските 

страни, Унгария, Франция, Германия, Италия и Испания. Миналата година 

европейската реколта беше доста слаба - 50,7 млн. тона поради тежка и масова 

суша. 

Предвижда се посевите от ечемик в ЕС и Обединеното кралство да нараснат до 

60 млн. тона спрямо 58,5 млн. тона през 2022 г. Като цяло Coceral прогнозира 

производството на зърно в ЕС и Обединеното кралство да достигне 304,4 млн. тона 

през 2023 г. спрямо 285,1 млн. тона през 2022 г. 

Колкото до рапицата, основната маслодайна култура в Европа, Coceral очаква 

общо производство в ЕС и Обединеното кралство от 20,4 млн. тона спрямо 20,6 

млн. тона през 2022 г. Във Франция производството на рапица ще намалее до 4,2 

млн. тона от 4,5 млн. тона през 2022 г., а в Германия - до 4,1 млн. тона от 4,3 млн. 

тона. 

Източник: Agri.bg 
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ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
От 11.01.2023 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


