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Земеделското стопанство
в Южна Добруджа

                                                         Из Добруджанските полета.                                           В. “Днес”, 1940 г.

Състоянието му
преди присъеди-
нението на област-
та към Румъния.
Повърхността на
Южна Добруджа,
която получаваме
по границите от
1912 г., е 7.81% от
повърхността на
България. Земята,
годна за експлоа-
тация, възлиза на
664 088 хектара,
или 8.824% от ця-
лата повърхност на
Южна Добруджа.
Според последни-
те статистики, през
1911 г. в Южна
Добруджа са били
засяти с жито 158
369 ха, с ечемик 47
777 ха, с ръж 6 824
ха и с други земе-
делски произве-
дения 278 498 ха.

За трите земе-
делски години пре-
ди Балканската
война от 1909 до
1911 г. Южна Доб-
руджа е дала про-
изводство 1635
квинтала жито, 92
175 кв.ръж, 467
745 кв.ечемик и

672 420 кв. други
житни произведе-
ния. В проценти то-
ва прави 14.5% от
цялото производ-
ство на жито в
България, 4.4% за
ръжта, 18% за ече-
мика и т.н.

В земеделието са
били използвани
тогава 46 888 коня
или 22.65% от
всички използвани
коне в земеделие-
то в България. Ко-
нете са били из-
ползвани повече от
воловете, което
прави земедел-
ската работа по-
интензивна. Общо
в Южна Добруджа
е имало 71 хил.
коня, 183 хил. вола,
крави и биволи,
812 хил. овце, 106
хил. кози и пр. Като
се има предвид на-
селението на Доб-
руджа, горните циф-
ри показват много
по-значителни ко-
личества добитък
на глава от населе-
нието, отколкото
останалата част на

България.
З ем е д ел с к ит е

стопанства в Южна
Добруджа са пре-
димно средни и
големи. Ето защо,
с присъединяване-
то й към Румъния,
ние загубихме го-
лям брой земедел-
ски стопанства,
които работят не

само за вътрешния
пазар, но и за износ.
Големината на зе-
меделските сто-
панства е развила
едно интензивно
обработване на зе-
мите, със значите-
лен брой земедел-
ски инвентар и
работен добитък.

При преброява-

нето през 1910 г.
Южна Добруджа е
имала 23.7% от
всички коли с коне,
15.6% от всички
плугове, 42.4% от
всички редосеял-
ки, 23.9% от всич-
ки машини жътвар-
ки и 22.9% от всич-
ки вършачки в то-
гавашна България.

Със земя до 1 хе-
ктар в Южна Доб-
руджа е имало 10
204 стопанства или
1% от общата по-
върхност; от 1 до 5
ха – 14 866 стопан-
ства или 8.6%; от 5
до 10 ха – 9 701
стопанства или
15.3%; от 10 до 50
ха – 10 470 стопан-

ства или 42.9%; от
50 до 100 ха – 776
стопанства или
11.5%; от 100 до
500 ха – 423 стопан-
ства или 16.6%; и
над 500 ха – 23
стопанства, което
прави 4.1% от
цялата повърхност.

В. „Заря”,
бр.5714/ 1940 г.




