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По-ниски добиви от ечемик и пшеница очакват земеделските стопани от Видинския
регион. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Жечко Андрейнски, земеделски
производител и член на УС на Асоциацията на зърнопроизводителите.
//
Причината, според него, е в неблагоприятните климатични условия през есента и през
пролетта на тази година – големите количества дъжд, които са паднали в региона. „От
450 – 500 кг от дка ще бъдат добивите в различните землища на Видинския регион, при
ечемика се очакват добиви от 300-350 кг от дка и такива от 400 до 450 кг. от дка.
Изкупните цени са най-важни за земеделските производители , но тенденцията на
световните пазари е понижаване на цените на пшеницата”, допълни Андрейнски. Той
посочи, че все още няма заявени цени на ечемика и пшеницата , но се очаква цената на
пшеницата да бъде около 260 лв. за тон, а при ечемика 230-240 лв за тон. „Имаше
търсене за закупуване на „зелено” на пшеница, но земеделските производители се
отказаха от тези сделки, решиха да видят какво ще приберат и за да видят какво ще
продадат. Годината се очаква да бъде тежка и при пролетните култури – царевица и
слънчоглед”, допълни земеделският производител. Според него в началато на другата
седмица в региона ще започне жътвата на ечемик, а в началото на месец юли - на
пшеница.
Със започването на жътвата в района на Видин могат да се видят комбайни на по
40-50 години и такива, които са купени преди ден – два. Това каза за Радио “Фокус”Видин Жечко Андрейнски, земеделски производител и член на УС на Асоциацията на
зърнопроизводителите. Той посочи, че все още има много комбайни „Нива” , „Клас”,
които са останали и са на по 30- 40 години. „Много земеделски производители
обработват малки площи и не могат да си позволят да си закупят чисто нови комбайни и
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за това те разчитат на новия програмен период. Едновременно с това обаче в региона
ще работят и най-съвременните комбайни, които предлагат различните фирми в
България. Картината е доста пъстра”, заяви Жечко Андрейнски. Съвременните
комбайни са снабдени с много електроника и компютри, като се изисква добра
квалификация на водачите. „Всяка фирма, притежаваща такива комбайни, извършва
предварително обучение на своите комбайнери. Обучението продължава и на място.
Трябва обаче да се каже, че наличието на комбайнери, механизатори, които да се
справят успешно с новата селскостопанска техника, е основен проблем за земеделските
фирми”, категоричен е Жечко Андрейнски.
Радио “Фокус”- Видин
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