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Про підсумки збирання ранніх
зернових культур та хід проведення
осіннього комплексу польових робіт

Місцевими органами виконавчої влади та сільськогосподарськими
підприємствами усіх форм власності району були вжиті відповідні заходи щодо
забезпечення ефективного і своєчасного проведення збирання ранніх зернових
та зернобобових культур та проведення осіннього комплексу польових робіт.
В 2017 році в районі до збирання підлягало 16573 га ранніх зернових
культур, що на 5316 га менше проти минулого року, з них: озимої пшениці –
12523 га (на 5422 га менше), озимого ячменю – 1215 га (–265 га), ярого ячменю
– 1372 га (–64 га), гороху – 1305 га (на 337 га більше), ярої пшениці – 127 га
(+84 га) та жита – 31 га (–23 га). Крім того, озимого ріпаку на площі 2200 га
(на 1244 га менше).
Зменшення посівних площ озимих культур відбулося внаслідок
відсутності опадів в період їх посіву. Крім того, внаслідок квітневих заморозків
загинуло 1757 га озимих зернових культур, в тому числі озимої пшениці –
1727 га, озимого ячменю – 30 га та внаслідок спекотної погоди гороху – 161 га.
Збирання ранніх зернових в районі було завершено 04 серпня 2017 року.
Зібрано 61590 тонн ранніх зернових (на 38284 т менше проти минулого року),
при врожайності 37,2 ц/га (–8,4 ц/га) (середньообласний показник врожайності
– 32,7 ц/га). Озимої пшениці зібрано 51091 тонн, врожайність становить
40,8 ц/га (35,4 ц/га); озимого ячменю – 2984 т, врожайність – 24,6 ц/га
(30,9 ц/га); ярого ячменю 4690 т, врожайність – 34,2 ц/га (27,4 ц/га), гороху –
2283 т при врожайності 17,5 ц/га (20,5 ц/га). Крім того, зібрано озимого ріпаку
5903 т, врожайність – 26,8 ц/га (23,1 ц/га).
По сільськогосподарських підприємствах облікового кола отримано
врожайність ранніх зернових культур на рівні 37,7 ц/га, це ІІ показник по
області (середньообласний показник врожайності – 33,2 ц/га), але менше на
10,4 ц/га проти показника 2016 року. Врожайність озимої пшениці становить
41,8 ц/га (35,5 ц/га; –8,0 ц/га); озимого ячменю 14,2 ц/га (29,9 ц/га; –30,1 ц/га);
ярого ячменю – 43,6 ц/га (29,6 ц/га; +19,4 ц/га), гороху –19,7 ц/га (20,9 ц/га;
–17,6 ц/га). Крім того, врожайність озимого ріпаку – 30,8 ц/га (25,1 ц/га;
–10,9 ц/га).
Зменшення врожайності ранніх зернових культур відбулося внаслідок
несприятливих погодних умов, а саме високих температур та відсутності опадів
в період цвітіння та наливу зерна. Так, опадів випало всього 37% від норми.
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На даний час в районі триває осінній комплекс польових робіт. До
збирання підлягає кукурудзи на зерно 26583 га, соняшнику – 20455 га,
сої – 8642 га, цукрового буряку – 1922 га.
Станом на 03 жовтня 2017 року зібрано кукурудзи на зерно з площі
6206 га (що становить 24 % від площ посіву), при врожайності 54,4 ц/га
(середньообласний показник врожайності 40,7 ц/га), сої зібрано з площі 7644 га
(88%), врожайність – 10,2 ц/га (10,2 ц/га), соняшнику – 17050 га (83%),
врожайність – 22,0 ц/га (19,7 ц/га), цукрового буряку – 961 га (48%),
врожайність – 231,8 ц/га (292,6 ц/га).
Під врожай 2018 року заплановано посіяти 15 тис. га озимих зернових
культур та 715 га озимого ріпаку. На даний час посіяно озимих зернових
культур на площі 13805 га (92% до запланованого, по області – 65%), з них
озимої пшениці на площі 13591 га (106% та 74%) та ячменю 599 га (27% та
25%). Також посіяно 1262 га озимого ріпаку (177% та 66%).
За оперативними даними по сільськогосподарських підприємствах району
заборгованість із заробітної плати відсутня. Розмір заробітної плати по
підприємствах облікового кола за січень-серпень 2017 року складає 7459,9 грн.
або 233,7 % до відповідного періоду минулого року (3192,0 грн.).
За оренду землі орендодавцям у 2017 році нараховано 98974,8 тис. грн.,
станом на 15 вересня виплачено 51158,3 тис. грн. (51,7% від нарахованого).
З метою забезпечення сталих позитивних тенденцій соціальноекономічного розвитку агропромислового комплексу району:
1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств усіх
форм власності району:
1) забезпечити своєчасне та ефективне проведення осіннього комплексу
польових робіт в 2017 році;
2) встановити рівень заробітної плати працівників в розмірі на рівні
середньо районного показника;
3) забезпечити виплату орендної плати своєчасно та в повному обсязі.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
1) тримати на контролі своєчасне та якісне проведення осіннього
комплексу польових робіт в 2017 році;
2) вжити організаційних заходів та забезпечити проведення посіву озимих
культур на всіх прогнозованих площах відповідно до програми економічного і
соціального розвитку на 2017 рік та погодно-кліматичних умов;
3) надавати сільським громадам району всебічну методичну допомогу по
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на селі.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

