СЕЛСКО СТОПАНСТВО
1.Растениевъдство
За периода 2013 – 2015 г. се наблюдава колебливост в размера на засетите площи като през
последната година те леко намаляват.

Таблица 9 - Засети площи по видове култури
Вид култура, засети площи (дка)
Пшеница
Ечемик
Маслодайна рапица
Пролетен ечемик
Царевица за зърно
Маслодаен слънчоглед
Овес
Картофи
Лозя винени
Сливи
Общо

2013 -2014г. г.

2014 -2015г.

85 000
4 700
1 600
0
24 190
61 333
290
80
500

84 450
7 320
8 570
2 250
24 435
69 120
0
55
500

13
177 706

13
196 713

Източник: ОД "Земеделие", Монтана
Нарастване бележат засетите площи с маслодаен слънчоглед и царевица за зърно. След
период на намаление през последните години се наблюдава нарастване на площите на
ечемик. Засетите площи с маслодайна рапица се увеличават.
За равнището на производството на някои основни култури в общината може да се съди
от фигурата.
Видовете земеделски култури според засетите площи са: пшеница (42.2% от засетите
площи), маслодаен слънчоглед (26.2%); царевица за зърно (20.0%); маслодайна рапица
(7.4%); ечемик (3.6%). Останалите видове култури обхващат общо 1% от засетите площи, като
сред тях по-голяма площ имат винените лозя. Производството на зеленчуци, плодове, грозде не
задоволява дори собствената консумация.

2.Животновъдство
Животновъдството е съсредоточено основно в частния сектор. През последните години се
наблюдава спад в производството на животински продукти. Броят на всички животни в
общината (птици, свине, биволи, говеда, в т. ч. крави), с изключение на овцете и козите
намалява. Една от най-важните причини за това е преминаването на животновъдството в
общината почти изцяло в дребния, основно семеен частен сектор, където няма условия за
стопанска ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни технологии при
отглеждане на голям брой животни, независимо от наличието на естествени ливади, мери и
пасища. Отглежданите животни на 100 жители, с изкл. на свинете, за община Бойчиновци
са значително над средното ниво за областта, СЗР и страната.
Важна роля за стабилизиране на подотрасъла има развитието на животновъдство, базирано
на местни породи, развитие на фуражното растениевъдство, както и развитие на
пчеларството.

