Підсумки роботи агропромислового комплексу області
за січень-червень 2017 року
За оперативними статистичними даними виробництво валової продукції
сільського господарства за 1 півріччя поточного року зросло на 0,5 відсотка у
порівнянні до відповідного періоду минулого року, в тому числі виробництво
рослинницької продукції - на 3,8 відсотка, тваринницької – на 0,4 відсотка.
Рослинництво
За оперативними даними станом на 12 липня 2017 року обмолочено 20
тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що становить 8% до плану,
намолочено 70 тис. тонн при середній врожайності 34,6 ц/га, що на 13 ц/га
менше показника минулого року на цю дату.
В тому числі обмолочено 46% озимого ячменю з середньою
урожайністю 39,5 (в минулому році 48,8 ц/га), озимої пшениці - 4% з
середньою урожайністю 36,9 ц/га (50,1 ц/га). Ярий ячмінь зібрано 1% з
урожайністю 41,2 ц/га (41,5 ц/га). Гороху обмолочено 38% з середньою
урожайністю 25,2 ц/га (34,8 ц/га).
Крім того, озимого ріпаку зібрано на 9% площі з середньою
урожайністю 26,5 ц/га (32,4 ц/га).
У збиранні врожаю задіяно близько 1763 зернозбиральних комбайнів, в
тому числі близько 1000 високопродуктивних. Сезонне навантаження на
комбайн складає 168 га.
З початку 2017 року парк господарств поповнився на 182 одиниці
нової техніки, на загальну суму 116 млн. гривень.
Станом на 12.07.2017 господарствами області накопичено 14,3 тис.тонн
дизельного палива і 4,1 тис.тонн бензину, якого достатньо для збирання
ранніх зернових та зернобобових культур.
Аналізуючи хід проведення жнив та урожайності культур, які на
сьогодні є, виробництво зернових та зернобобових у поточному році за
попередніми даними очікується на рівні 3,0 млн. тонн, що менше на 1,0 млн.
тонн від минулого року.
Одним із основних негативних чинників зниження урожайності є
погодні умови, що склалися в області. Травневі заморозки більш як на 30%
знизили урожайність плодово-ягідних культур. Посуха та недостача вологи
знизила урожайність зернових та зернобобових культур. Стихія, яка
відбулася 1.07.2017, знищила сільськогосподарські культури на площі майже
8 тис. га, пошкодила - на площі 16,0 тис. га, також пошкодила об’єкти
тваринництва, токи, зерносховища, контори, інкубатори господарські будівлі
сільгосппідприємств.

Тваринництво
За січень - червень 2017 року в усіх категоріях господарств реалізовано
на забій худоби та птиці у живій вазі 214,4 тис.тонн, вироблено молока –
253,2 тис. тонн, яєць – 345 млн. штук.
Зменшення реалізації худоби та птиці складає – 4,4 тис. тонн,
виробництво молока – 11тис. тонн.
Виробництво яєць збільшилося на 52,5 млн. штук, або на 17,9 відсотка.
Спад виробництва молока відбувся за рахунок скорочення виробництва
в господарствах населення на 11,1 тис. тонн. Це пов’язано із скороченням
чисельності поголів’я корів у цій категорії господарств на 4,8 тис. голів
(13,2%).
В сільгосппідприємствах виробництво молока збільшилося на 0,1%,
яєць – на 35,5%. Приріст виробництва молока досягнутий за рахунок
підвищення продуктивності корів на 99 кг, або на 3 відсотки.
Станом на 01.07.2017 у всіх категоріях господарств утримується
великої рогатої худоби -192,7 тис. голів, в тому числі корів – 83,4 тис. голів,
свиней – 399,1 тис. голів.
За виробництвом м’яса Черкаська область займає 16 місце, молока – 21,
яєць – 2 місце серед областей України.
Харчова промисловість
У харчовій промисловості за січень – травень 2017 року відбувся ріст
виробництва продукції на 1,9% порівняно з відповідним періодом 2016 року.
Зросло
виробництво
м’яса
свійської
птиці
свіжого
чи охолодженого – на 2,1%, риби, перероблена чи консервована
в інший спосіб, крім готових страв із риби – на 1,1%, соків фруктових та
овочевих (крім сумішей) – на 2,7%, олії соняшникової нерафінованої – на
27,5%, масла вершкового – на 15,2%, борошна – на 36,7%, печива та вафель –
на 2,4%, лікерів та інших спиртних напоїв – на 25,2%, пива солодкого –
на 46,0%.
В той же час, допущено спад у виробництві м’яса свиней свіжого чи
охолодженого – на 35,7%, виробів ковбасних – 23,2%, риби сушеної і
в’яленої – 41,8%, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, тис. дал. – на
25,4%, хліба та виробів хлібобулочних – на 14,6%, вироби здоби (булочки
підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо)
– на 5,4%, сирів жирних – 3,5%.

