120-130 кг/декар са чаканите добиви от слънчогледа във Видинско
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Жътвата на слънчогледа във Видинския регион не е интензивна, жънат се отделни
участъци, но през тази седмица ще се навлезе вече в почти всички масиви. Това стана
ясно от думите на Александър Александров, председател на Асоциацията на
земеделските производители във Видин, в ефира на Радио “Фокус”- Видин. Той посочи,
че добивите ще бъдат около 120 – 130 кг от декар, като на места може да се получат и
добиви от 150 кг. Според него тези добиви са постигнати и през миналата година.
„П
рез миналата година сушата оказа своето влияние и ние още тогава алармирахме за
задаващата се суша и тя обхвана страната и тази година. Поради тази причина ние не
сме и очаквали високи добиви”, заяви зърнопроизводителят.

Очакваната цена при слънчогледа е от 850 до 900 лв. за тон, тя ще зависи от чистотата
на суровината, от маслеността. Той бе категоричен, че по отношение на царевицата
въпросът е много комплициран, защото добивите ще бъдат силно редуцирани.

„Една добре изглеждаща царевица може да даде нисък добив, защото самата суша
унищожи прашеца на растенията и има неозърнени кочани”, обясни земеделският
производител.

Александър Александров поясни, че добивите от царевица в региона ще бъдат по-ниски
в сравнение с миналата година – около 200 – 250 кг от дка. Световните цени на
царевицата засега стигат до 250 евро за тон, и в страната биха останали около тази
цена. Все още е твърде рано да се влиза в царевичните масиви, видинските земеделски
производители първо ще бързат да приберат слънчогледа.

Във Видинска област почти не е останала рапица, заради лошата година се е наложило
всички площи да бъдат разорани.Сушата оказва влияние и върху есенната подготовка,
ако така продължат нещата няма да е най-качествената, заяви Александров
spekulanti.com
{loadposition user28}

1/1

