Стан тваринництва області
за січень–березень 2021 року
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, станом
на 1 квітня 2021 року в усіх категоріях господарств областi нараховувалось
великої рогатої худоби майже 235 тис. голів, що дозволило зайняти 1 місце
серед регіонів України, у тому числі корів – майже 117 тис. голів (2 місце),
свиней майже – 237 тис. голів (12 місце), птиці – майже 35 млн. голів (1 місце).
У порівнянні з попереднім роком зменшилося поголів’я ВРХ на 6%, корів – на
8%, свиней – на 3%, птиці на 2%.
За січень–березень 2021 року господарствами областi реалiзовано
худоби та птицi на забiй в живій масі майже 147 тис.т (на 10% менше
порівнянно з минулим роком), що дало можливість зайняти 1 місце по Україні,
молока – 144 тис.т (менше на 6%) (2 місце після Полтавської області), яєць –
167 млн.шт (менше на 21%) (5 місце після Київської, Черкаської,
Дніпропетровської та Хмельницької областей).
У підприємствах всіх форм господарювання порівняно з 1 квітня
2020 року відмічається зменшення поголів’я овець та кіз – на 3% та птиці – на
1%, проте збільшилося поголів’я великої рогатої худоби на 1%, корів – на 4%, та
свиней – майже на 2%. Станом на 1 квітня 2021 року в підприємствах області
нараховувалось великої рогатої худоби 80 тис. голів, у тому числі корів –
31 тис. голів, свиней – 100 тис. голів, овець та кіз – понад 3 тис. голів, птиці –
27 млн. голів.
За січень–березень 2021 року у підприємствах в порівнянні з попереднім
роком зменшилося виробництво м'яса (реалiзація худоби та птицi на забiй) – на
11% і склало 133 тис.т живої ваги та виробництво яєць – на 32% і становило
70 млн.шт, проте збільшилось виробництво молока – на 6% і становило
55 тис.т.
У господарствах населення за січень–березень 2021 року, в порівнянні з
відповідним періодом 2020 року, відбулося збільшення реалiзації худоби та
птицi на забiй в живій масі майже на 4%, яка склала 14 тис.т, виробництва
молока зменшилось – на 12% (становило 89 тис.т), виробництва яєць на – 11%
(склало 97 млн.шт).
Кількість сільськогосподарських тварин, що утримується в господарствах
населення проти 1 квітня 2020 року скоротилась по ВРХ майже на – 9%, коровах
майже на – 12%, свинях – на 7%, вівцях та козах – на 6%, птиці – на 4%.

Динаміка реалізації худоби та птиці, виробництво молока та яєць в усіх
категоріях господарств Вінницької області за 1 квартал 2017 -2021 років
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При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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