Посівні площі та валовий збір урожаю
сільськогосподарських культур у 2019 році (попередні дані)
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
За попередніми даними господарствами Вінницької області в усіх
категоріях господарств Вінниччини намолочено 5994,7 тис.тонн зерна у вазі
після доробки, включаючи кукурудзу, що більше на 1,4% проти минулого року,
на площі 880,3 тис.га (у 2018 році 856,3 тис.га), в т.ч. підприємствами –
5165,4 тис.тонн (на 2,8% більше) на площі 710,9 тис.га ( у 2018 році –
685,4 тис.га), господарствами населення – 829,2 тис.тонн (на 6,5% менше) на
площі 169,4 тис.га (у 2018 році – 170,9 тис.га).
У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 68,1 ц зернових та
зернобобових культур (включаючи кукурудзу), що на 0,9 ц/га менше до
аналогічного періоду минулого року, у т.ч. аграрними підприємствами – по
72,7 ц (менше на 0,6 ц/га), господарствами населення – по 49,0 ц (менше на
2,9 ц/га).
Соняшник на зерно в усіх категоріях господарств зібраний на площі
249,5 тис.га, що менше до минулого року на 4,0%, його валовий збір у вазі після
доробки становить 859,4 тис.т (минулий рік – 808,1 тис.т), з урожайністю 34,4 ц
з 1 га (31,1 ц з 1 га).
Цукрового буряка (фабричного) в усіх категоріях господарств накопано
з площі 45,0 тис.га, що менше до минулого року на 18,6%, його валовий збір
становить 1,9 млн.т (минулий рік – 3,1 млн.т), з урожайністю 425,7 ц з 1 га
(568,9 ц з 1 га).
В усіх категоріях господарств накопано 1826,7 тис.т картоплі (у 2018 році –
1907,6 тис.т) при урожайності 165,6 ц з 1 га у 2019 році (у 2018 році – 173,8 ц
з 1 га). Культур овочевих вироблено – 455,7 тис.т (у 2018 році – 461,4 тис.т) при
урожайності 215,3 ц з 1 га (216,9 ц/га – у 2018 році).

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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