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ПРЕС–ВИПУСК
Збір урожаю основних сільськогосподарських культур
господарствами Дніпропетровщини у 2013 році
За попередніми даними, у 2013р. виробництво продукції рослинництва
порівняно з 2012р. зросло у 1,5 раза, у т.ч. в аграрних підприємствах – у 1,8
раза, у господарствах населення – у 1,3 раза.
За
обсягом
виробництва
валової
продукції
рослинництва
Дніпропетровщина займає четверте місце серед інших регіонів України, її
доля склала 6% від загалу.
Господарствами усіх категорій у 2013р. одержано рекордний за роки
незалежності врожай зернових і зернобобових культур – 3,7 млн.т (у вазі після
доробки), з них зерна продовольчих культур – 1,8 млн.т (у 3,2 раза більше,
ніж у 2012р.), фуражних зернових – 1,9 млн.т (у 1,9 раза більше). Порівняно з
2012р. виробництво зерна зросло у 2,4 раза, що зумовлено, перш за все,
підвищенням урожайності зернових культур на 16,3 ц з 1 га.
У всіх категоріях господарств урожай соняшнику на зерно зріс
порівняно з 2012р. на 46% (становив 1,2 млн.т), за рахунок суттєвого
підвищення урожайності (на 7,6 ц з 1 га).
Валовий збір цукрових буряків, призначених для переробки, зменшився
на 14% (одержано 38 тис.т солодких коренів) переважно за рахунок
скорочення площі збирання майже вдвічі.
У всіх категоріях господарств картоплі накопано 536 тис.т, що на 11%
більше, ніж за попередній рік, що зумовлено зростанням урожайності на 15 ц
з 1 га. Виробництво овочевої продукції проти 2012р. зменшилося майже на
11% і склало 600 тис.т. Обсяги виробництва плодоягідної продукції (175
тис.т) збільшилися на 11% за рахунок підвищення урожайності на 9,4 ц з 1 га.
Господарствами населення у 2013р. вирощено 94,6% загального
врожаю картоплі, 89,7% плодів і ягід, 84,7% овочів, 34,5% зерна та 11,7%
соняшнику.
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