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Прес-випуск
Про посів озимих культур під урожай 2018 року
сільськогосподарськими підприємствами
районів Івано-Франківської області
Головне управління статистики інформує. Посів озимих культур на зерно та
зелений корм під урожай 2018р. сільськогосподарськими підприємствами області
у 2017р. проведено на площі 69,6 тис.га, що на 1,1% більше, ніж у попередньому
році. Серед районів найбільше озимини посіяно сільськогосподарськими
підприємствами Городенківського – 13,9 тис.га або 20% площ озимих культур,
посіяних сільськогосподарським підприємствами області, Рогатинського – 9
тис.га (12,9%), Тлумацького (8,6 тис.га або 12,4%), Коломийського (8,1 тис.га або
11,7%), Снятинського (7,7 тис.га або 11%), Галицького (6,5 тис.га або 9,3%),
Калуського (4,5 тис.га або 6,4%), Тисменицького (3,7 тис.га або 5,3%) районів.
Частка Богородчанського, Долинського, Рожнятівського та Надвірнянського
районів у обласних посівах озимих культур агроформуваннями коливається в
межах 4,6–1,5%, Косівського району, Івано-Франківської та Болехівської міських
рад – не перевищує 1%.
Посіви зернових культур, на які припадає 80,4% площ озимини (торік –
66,5%), у п.р. порівняно з попереднім роком розширено на 13,3 тис.га або на
21,7%. У територіальному розрізі найбільше зернових культур посіяно
сільськогосподарськими підприємствами Городенківського (13,9 тис.га),
Рогатинського (9 тис.га) Тлумацького (8,6 тис.га), Коломийського (8,1 тис.га) та
Снятинського (7,7 тис.га) районів. Збільшення площ посіву культур озимих на
зерно порівняно з попереднім роком відбулось у сільськогосподарських
підприємствах більшості районів на 5,4% – у 22,5 раза, крім Галицького, де
посів озимих зернових скорочено на 8,8%, Надвірнянського (на 26%),
Калуського (на 36,5%) та Рогатинського (на 37,2%) районів.
У структурі посівів озимих культур зернових частка пшениці озимої
становить 84,1% (проти 82,8% у попередньому році), жита озимого – 3,5% (4,2%),
ячменю – 12,2% (12,6%). В районному розрізі найбільші посіви пшениці озимої
провели агроформування Городенківського (20,6% площ посіву пшениці

сільськогосподарськими підприємствами області), Тлумацького (13,4%),
Коломийського (11,6%), Галицького (11,5%), Снятинського (11,4%),
Рогатинського (9,4%) районів, ячменю – Городенківського (17,2%), Тлумацького
(17,1%) та Калуського (16,8%) районів.
Посіви ріпаку озимого на зерно скорочено на 41%, ним засіяно 18 тис.га. У
територіальному розрізі найбільші площі цієї культури сконцентровано у
сільськогосподарських підприємствах Рогатинського, Городенківського (по 3,8
тис.га), Коломийського (2,3 тис.га), Снятинського (1,7 тис.га), Тлумацького (1,6
тис.га), Калуського (1,4 тис.га) та Галицького (1,3 тис.га) районів. Збільшення
площ під цією культурою спостерігається у сільськогосподарських
підприємствах Рогатинського (на 18,3%) та Надвірнянського (у 1,9 раза)
районів; у Калуському, Коломийському, Городенківському, Галицькому районах
та Івано-Франківській міській раді посіви ріпаку скорочено на 6,5%–37,1%,
Богородчанському – у 1,8 раза, у Тлумацькому – у 2 рази, у Снятинському – у 2,1
раза, у Тисменицькому – у 4,6 раза.
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