До дня працівника сільського господарства
Вінниччина за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції з року
в рік посідає визначне місце в економіці України. За десять місяців 2021р. за
обсягами виробництва продукції сільського господарства Вінницька область посіла
перше місце серед регіонів України. Індекс виробництва продукції сільського
господарства області за січень–жовтень 2021 року склав
115,2%, у т.ч.
у підприємствах – 120,9% та господарствах населення – 102,8%.
В галузі рослинництва на початок листопада 2021р. землеробами області
скошено і обмолочено 624,6 тис.га культур зернових та зернобобових та
намолочено 4148,2 тис.т зерна, з них аграрними підприємствами зібрано 78,7%
загального обсягу, господарствами населення – 21,3%. За звітний період аграрії
Вінниччини за обсягами валового збору зерна зайняли 5 місце серед регіонів
України.
Завдяки
сприятливим
погоднім
умовам
зросла
урожайність
сільськогосподарських культур, що зумовило збільшення зібраного обсягу до
минулого року. А саме, накопано майже 1427,4 тис.т буряків цукрових фабричних,
що в 1,8 раза більше, ніж торік, зібрано 242,3 тис.т – сої (в 1,7 раза більше),
217,4 тис.т – ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) (в 1,6 раза більше),
3,5 тис.т – вівса (більше на 39,4%), 1005,3 тис.т – соняшнику (більше на 33,1%),
1841,8 тис.т – пшениці (більше на 32,7%), 1793,2 тис.т – кукурудзи на зерно (більше
на 26,7%), 455,1 тис.т – ячменю (більше на 25,3%), 11,4 тис.т – гречки (більше на
20,8%), 493,6 тис.т – культур овочевих відкритого ґрунту (більше на 14,5%).
Проте, зменшився обсяг зібраного проса до відповідного періоду минулого
року на 37,2% і склав 4,6 тис.т, картоплі – на 16,4 % (1594,6 тис.т), культур плодових
та ягідних – на 0,6% (191,1 тис.т).
В галузі тваринництва за десять місяців поточного року господарствами
усіх категорій області вироблено м’яса (реалізовано на забій сільськогосподарських
тварин у живій масі) 535,4 тис.т, вироблено 578,4 тис.т молока та 629,5 млн.шт
яєць. Серед областей України вінницькі тваринники займають 1-е місце по
виробництву м’яса, 2-е місце по виробництву молока та 4-е по виробництву яєць.
По всіх категоріях господарств станом на 1 листопада п.р. зменшилась
кількість сільськогосподарських тварин до минулого року, а саме, свиней на 15,1%
і склала 210,1 тис. голів, овець та кіз – на 8,2% (30,2 тис. голів), великої рогатої
худоби – на 5,0% (219,8 тис. голів), в тому числі корів – на 7,2% (116,3 тис. голів),
птиці свійської – на 1,9% (37,5 млн. голів).
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 61

