Посівні площі та валовий збір урожаю
сільськогосподарських культур у 2020 році
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє.
Господарствами Вінницької області в усіх категоріях господарств
Вінниччини намолочено 4174,4 тис.т зерна у початково оприбуткованій вазі,
включаючи кукурудзу. У вазі після доробки 4015,3 тис.т, що менше на 32,4%
проти минулого року, на площі 875,4 тис.га (у 2019 році 873,8 тис.га), в т.ч.
підприємствами – 3438,5 тис.т (на 32,7% менше) на площі 706,3 тис.га
(у 2019 році – 704,4 тис.га), господарствами населення – 576,8 тис.т
(на 30,4% менше) на площі 169,1 тис.га (у 2019 році – 169,4 тис.га).
У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 45,9 ц зернових та
зернобобових культур (включаючи кукурудзу), що на 22,0 ц/га менше до
аналогічного періоду минулого року, у т.ч. підприємствами – по 48,7 ц (менше
на 23,8 ц/га), господарствами населення – по 34,1 ц (менше на 14,9 ц/га).
Соняшник на зерно в усіх категоріях господарств зібраний на площі
288,7 тис.га, що більше до минулого року на 17,3%, його валовий збір у вазі
після доробки становить 773,4 тис.т (минулий рік – 846,0 тис.т), з урожайністю
26,8 ц з 1 га (34,4 ц з 1 га).
Буряку цукрового (фабричного) в усіх категоріях господарств накопано з
площі 48,5 тис.га, що більше до минулого року на 7,7%, його валовий збір
становить 2,0 млн.т, більше – на 2,6%, з урожайністю 413,2 ц з 1 га (433,5 ц з
1 га).
В усіх категоріях господарств накопано 1907,8 тис.т картоплі (у 2019 році –
1826,7 тис.т) при урожайності 174,1 ц з 1 га у 2020 році (у 2019 році – 165,6 ц з
1 га). Культур овочевих вироблено – 429,7 тис.т (у 2019 році – 455,7 тис.т) при
урожайності 201,3 ц з 1 га (215,3 ц/га – у 2019 році).
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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