ПРЕС-ВИПУСК

Основні показники роботи галузі
тваринництва в області
за січень–вересень 2016 року
Виробництво
м’яса
усіма
категоріями
господарств
у
січні–вересні
2016р.
склало
52,8
тис.т
та
порівняно
з січнем–вереснем 2015р. збільшилося на 1,8 тис.т або на 3,5%.
Загальне виробництво молока порівняно з січнем–вереснем 2015р.
зменшилося на 1,3% і склало 251 тис.т, у т.ч. у господарствах населення –
на 3,8% (207,2 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося
на 12,3% (43,8 тис.т).
Від птиці всіх видів у січні–вересні 2016р. загальне виробництво яєць
порівняно з січнем–вереснем 2015р. зменшилося на 8% і склало
392,1 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 2,1 раза
(40,5 млн.шт), у господарствах населення – зросло на 3% (351,6 млн.шт).
Станом на 1 жовтня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби
становила 118,9 тис. голів (на 3,8% менше ніж на 1 жовтня 2015р.), у т.ч. корів –
59 тис. голів (на 3,8% менше), свиней – 259,4 тис. голів (на 3,7% менше),
овець та кіз – 49,5 тис. голів (на 3,5% менше), птиці – 6267,1 тис. голів
(на
0,7% більше).

Збирання урожаю та проведення
інших польових робіт підприємствами області

Станом на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зернові та
зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено
на площі 549,9 тис.га, що складає 67,5% площі посіву зернових культур
(включаючи кукурудзу), посіяних під урожай 2016 року (торік – 71,7% таких
площ). Із зібраної площі одержано 2229 тис.т зерна (у початково
оприбуткованій вазі), що на 6% більше ніж на 1 жовтня 2015р.,
у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1676,9 тис.т
(на 4,8% більше), господарствами населення – 552,1 тис.т (на 9,7% більше).
На початок жовтня п.р. господарствами всіх категорій отримано
842,6 тис.т насіння соняшнику (торік – 888,4 тис.т), при середній врожайності
23,1 ц з 1 га (торік – 21,2 ц з 1 га). Сої зібрано 200,8 тис.т
(на 12,6% більше) з площі 102,3 тис.га (67,8% площ, що підлягають
до збирання) при середній врожайності 19,6 ц з 1 га (торік – 16,6 ц).
Всіма категоріями господарств накопано 602,8 тис.т картоплі,
що на 21,7% більше ніж на 1 жовтня 2015р. (за рахунок збільшення площі
збирання на 3,5% (40,7 тис.га) та середньої врожайності на 22 ц з 1 га
(148 ц з 1 га)). Виробництво овочів відкритого ґрунту (191,7 тис.т) зменшилось
на 10,5% при середній врожайності 132 ц з 1 га (торік –

137 ц з 1 га). Загальне виробництво плодоягідної продукції (27,4 тис.т) зросло
порівняно з 1 жовтня 2015р. на 11,1%.
Станом на 1 жовтня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім
малих) озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р.
посіяно на площі 162,5 тис.га, що на 23% менше порівняно з 1 жовтня 2015р., у
т.ч. зернові на зерно – 127 тис. га (на 28,2% менше), ріпак озимий
на зерно – 32,3 тис.га (на 8,7% більше).
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