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Пшениця Ячмінь Кукурудза 

 

Виробництво 

Міністерстві аграрної політики і продовольства, зазначає що станом на 9 серпня ранні 

зернові та зернобобові культури в Україні обмолочені на площі 10,3 млн га або 98% до 

прогнозу, середня урожайність становить 30,7 ц/га, зібрано 31,69 млн т культур нового 

врожаю. 

Хід збиральної кампанії станом на 9 серпня 

 

 Збірна площа, 

млн га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

млн. т 

Урожайність, 

ц/га 

Зернові та зернобобові 

культури – всього 

10,3 98 31,69 30,7 

- пшениця озима 6,34 99 22,3 36,2 

- пшениця ярова 0,13 81 0,34 27,2 

- ячмінь ярий 2,11 97 4,66 22,1 

- жито  0,28 98 0,675 24,6 

- овес 0,2 87 0,433 20,4 

 

Експорт 

У Міністерстві аграрної політики та продовольства вважають, що експорт зерна у 

2013/2014 МР може скласти 28 млн т. 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства станом на 7 серпня експорт 

зернових у 2013/2014 МР склав 1,7 млн т, що на 24% перевищує показник за аналогічний 

період минулого року. 

 

Поточна ситуація на ринках 

Ринок фуражної пшениці поступово 

знижує ціни. На минулому тижні переробні 

підприємства південного регіону знизили 

закупівельні ціни до рівня 1300-1500 грн/т на 

умовах СРТ. Обмежена пропозиція на ринку 

в західному регіоні зумовила ціну фуражної 

пшениці в діапазоні 1800-1900 грн/т СРТ. 

Експортери в свою чергу озвучували ціни в 

діапазоні від 1300 грн/т до 1500 грн/т. лише в 

деяких випадках при терміновій необхідності 

закупівельні ціни досягали 1600 грн/т на 

умовах СРТ-порт. 

Варто зазначити що аграрії, які опинились в даній ситуації, вважають що зниження цін є 

недопустиме. Так все більше виробників зернової намагаються стримувати пропозицію 

пшениці на ринку. Але аграрії, які мають потребу в оборотних коштах, вимушені продавати 

фуражну пшеницю за цінами попиту. 
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Фактори зниження: 

- великий світовий урожай у 2013/2014 

МР; 

- зниження світової ціни на пшеницю. 

Фактори росту: 

- утримання пропозиції аграріями. 

На ринку ячменю відзначається високий 

попит при недостатній пропозиції. За 

результатами минулого тижня ціни на ячмінь 

варіювалися від 1550 грн/т до 1750 грн/т на умовах СРТ. Закупівельні ціни від експортерів 

залишилися незмінними – 1500 – 1800 грн/т, залежно від регіону. В подальшому значних змін 

в закупівельних цінах від експортно-орієнтованих компаній очікувати не варто, оскільки 

активність світового ринку надасть підтримку внутрішній ціні.  

Сільгоспвиробники озвучували раніше 

встановлені відпускні ціни на ячмінь. Але в 

деяких випадках власникам високоякісного 

зерна вдавалось підвищувати ціни, 

враховуючи його обмежену пропозицію на 

ринку.  

Фактори росту: 

- обмежена пропозиція якісного зерна; 

- стабільність світового ринку; 

- достатній світовий попит. 

 

На ринку кукурудзи минулого тижня відзначилося збільшення попиту. В першу чергу 

дану зернову потребували комбікормові заводи західного регіону. Закупівельні ціни від 

переробних підприємств варіювалися в діапазоні від 1500 грн/т до 1850 грн/т, на умовах СРТ 

залежно від регіону. Експортно-орієнтовані компанії на сьогоднішній день вийшли з ринку 

переключившись на ринки ячменю та пшениці. 

Форвардні контракти на кукурудзу 2013 року. Ціни на зернову нового врожаю 

фіксувалися в діапазоні 1300-1500 грн/т СРТ. 

 


