
Щовiдка
про пiдсумки роботи галузi тваринцицтва за I пiврiччя 20lб року

та стан заготiвлi KopMiB для зимiвлi худоби

Щепартаментом агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноТ державноI
адмiнiстрацii, районними державними адмiнiстрацiями областi з початку року
проведено ряд органiзацiйних заходiв направлених на стабiлiзацiю галузi
тваринництва в господарствах ycix форм власностi.

Станом на 01 .07.20lб у Bcix категорiях господарств областi утримуеться
161,5 тис. голiв великоТ рогатоi худоби, що на 2,7 тис. голiв (на 1 ,З Yо) бiльше
до вiдповiдного перiоду 20115 року, в тому числi KopiB - 84,9 тис. голiв, що на
0,1 тис. голiв бiльше до 01 .07.2015. Поголiв'я свиней становитъ |49,З тис. голiв,
що менше на З,9Уо до вiдповiдного перiоду минулого року, овець та кiз -
47,6 тис. голiв, що бiльше на 2,I тис. голiв (на 4,6О/о) до 01 .07.2015, птицi -
7,3 млн. голiв, що бiльше на 836,5 тис. голiв (на 1З%) до вiдповiдного перiоду
2015 року.

BciMa категорiями господарств областi за I пiврiччя 20Iб року вироблено
м'яса -29,4 тис. тонн, молока -205,6 тис. тонн, яець -207,З млн. штук.

У сiльськогосподарських пiд рисмствах областi в порiвняннi з
вiдповiдним перiодом 2015 року на 1,7 тис. тонн збiльшено виробництво
молока, вовни -на2 тонни, поголiв'я KopiB збiльшено
на0,2 тис. голiв, птицi -на7З,9 тис. голiв.

У середньому по областi надiй на одну корову
пiдприемствах областi за сiчень-червень 2016 року
бiльше на 76 кг до вiдповiдного перi ду 2015 року. Середньодобовi прирости
великоi рогатоi худоби становлять 492 грами, свиней - 388 грамiв. На курку-
нес)чку отримано 103 шт. яець.

Поряд з тим, значно скоротилися обсяги виробництва (вирощування)
м'яса в сiльськогосподарських пiдприемствах Середино-Будського району - на
4IYo, Буринського - на 29Yо, Краснопiльського - на 18Оlо, молока - у Середино-
БУдського - на 20 Уо, Липоводолинського, Бiлопiльського, Великописарiвського
- На |0Уо, СУмському - на 7О/о, виробництва яецъ - Липоводолинського та
РОменсъкого районiв на 28ОА, Недригайлiвського - на 2ЗО/ц Бiлопiльського - на
|7Уо, Сумського - на l5%.

У порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року зменшено поголiв'я
великоТ рогатоi худоби в Сумському районi - на 775 голiв, в т.ч. KopiB - на
295 голiв, у Кроле".ц"*оrу- на 644 голови, в т.ч. KopiB - на 240 голiв, у
Середино-Будсъкому - 202 голови, в т.ч. KopiB - на 90 голiв,Роменському - на
521 голову, в т.ч. KopiB - на 136 голiв.

Щопущено значне зменшеннrI поголiв'я свиней у Середино-Будському

на 0,1 тис. голiв, овець -

в сiльськогосподарських
становить 2 566 кг, що

Шосткинському,. Кролевецькому, Конотопському, Бiлопiлъському,



Липоводолинському, Сумсъкому районах. Зовсiм лiквiдовано поголiв'я свиней

у сiльсъкогосподарських пiдприсмствах Ямпiльського району, поголiв'я птицi -
у господарствах Лебединського району.

У Великописарiвському, Глухiвському, Середино-Будському,
Тростянецькому, Недригайлiвському, Бiлопiльському, Кролевецъкому,
Роменському районах допущено спад продуктивностi дiйного стада.

Незадовiльне вирощування молодняку призвело до низьких
середньодобових приростiв великоi рогатоi хулоби у Середино-Будському
раЙонi - 267 г, Липоводолинському - З|4 г, Великописарiвському - З76 т,

Кролевецькому -З92 г, при середньому по областi 492 г; свиней у
Недригайлiвському - lЗ7 г, Бiлопiльському - 183 г, Липоводолинському - 24I г
при середньому по областi 388 г.

У сiльськогосподарських пiдприемствах областi тривае робота по
заготiвлi KopMiB для зимiвлi громадського тваринництва у 2016-2017 роках.

Станом на 1,З.07.20Iб сiльськогосподарськими пiдприемствами областi
для зимiвлi громадського тваринництва заготовлено 30,5 тис. тонн ciHa (56% до
потреби), 109,5 тис. тонн сiнажу (1|З% до потреби). В середньому по областi в

роЗрахунку на корову заготовлено по 0,8 тонн ciHa та по 3 тонни сiнажу.
Низька забезпеченiсть худоби ciHoM у Сумському, Липоводолинському,

Недригайлiвському, Охтирському, Тростянецькому районах. Не заготовлено
ЖОДноi тонни сiнажу у сiльськогосподарських пiдприемствах
Великописарiвського, Середино-Будського, Путивльського та Ямпiльського
районiв.

Начальник вiддiлу сприянця розвитку
галузей сiльського господарства,
охорони працi та харчовоi промисловостi
управлiння сприяння розвитку галузей
сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення
Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii
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