
                       
 

 

Виробництво 

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на 

19 вересня 2013 року до збиральної кампанії соняшнику приступили всі області. Так на 

зазначену дату обмолотили 1,852 млн га засіяних  площі, (38% прогнозованих). Зокрема, 

зібрали 3,27 млн т нового врожаю. Середня врожайність – 17,7 ц/га (торік – 14,1 ц/га). 

Також на території України почали збирати сою. Зокрема, на згадану дату, вже обмолотили 

220 тис. га (16% прогнозованих площ та 421 тис. т). Найбільше сої зібрали на Полтавщині – 

89,5 тис. т з 49,7 тис. га. Середня врожайність – 19,1 ц/га. А от найменшу врожайність 

зафіксували в Донецькій області – 7,1 ц/га. 

 

 

 

 

Перебіг жнив станом на 19 вересня 

 Збірна площа, 

тис. га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

тис. т 

Урожайність, 

ц/га 

- соняшник 1852 38 3270 17,7 

- соя 220 16 421 19,1 

 

 

Експорт 

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, експорт олійних культур із 

початку 2013/2014 маркетингового року станом на 20 вересня сягає близько 1,2 млн т. Нині з 

країни активно вивозять ріпак, з початку 2013/2014 МР його експортували 1,18 млн т. Сої ж 

упродовж двох місяців продано за кордон 6,9 тис. т.  
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Поточна ситуація 

Минулого тижня ціна на насіння соняшнику дещо збільшилася. Причина — високий попит 

від переробних підприємств при обмеженій пропозиції, що викликана несприятливими для 

збору урожаю погодними умовами.  

Відповідно зросли і закупівельні ціни від 

переробних підприємств західного регіону 

країни. Переробники із південного регіону 

навпаки знижували ціни, посилаючись на 

достатню пропозицію в їхньому регіоні.  

Так, ціна попиту від переробних 

підприємств минулого тижня варіювалась в 

діапазоні 2900–3150 грн/т. 

 

 

 

 

Фактори росту: 

- великий попит зі сторони переробних 

підприємств; 

Фактори зниження: 

- зниження ціни продуктів переробки.  

 

У зв’язку з обмеженою пропозицією на 

ринку соєвих бобів минулого тижня цінова 

тенденція була зростаючою. Також це 

зумовлено великим попитом створеним 

переробними підприємствами. В середньому 

закупівельні ціни протягом тижня збільшилися на 50 грн/т, залежно від регіону. Варто 

зазначити, що через якісні характеристики пропонованої на ринку сої утворився широкий 

діапазон цін. Так в кінці тижня переробні підприємства пропонували від 3500 грн/т до 

4050 грн/т. 

 

Фактори росту: 

- великий попит зі сторони переробних підприємств; 

- затримка збиральної кампанії. 

Фактори зниження: 

- зниження ціни продуктів переробки; 

- низька якість сої. 

 


