Станом на 15 лютого в Україні стан 91,4% сходів озимих культур оцінюється як добрий і
задовільний. Ранніми ярими зерновими планується засіяти 3 млн га, а всього під посів ярих зернових,
згідно з прогнозами відомства, буде відведено 8,1 млн га. Нагадаємо, озимими культурами в Україні, за
даними Державної служби статистики, засіяно 8,1 млн га.
На цей період в Україні склалися сприятливі погодні умови, що дало змогу господарствам Півдня
розпочати весняну посівну кампанію. На сьогодні кримські аграрії вже засіяли 10 тисяч гектарів
ранніми ярими зерновими культурами.
Разом із цим продовжується підживлення озимих зернових культур. Так, на сьогодні вже
підживлено зернові на площі понад 193 тисячі гектарів, найбільше у Криму – 71,1 тисячі гектарів та
Одеській області – 50,2 тисячі гектарів.
Що стосується торгової діяльності на ринку зернових, то попередній тиждень відмітився
стабілізацією цін пропозиції на зернові. Компанії що займаються експортом зернових почали
знижувати закупівельну ціну на фуражну кукурудзу.
Пшениця
Суб’єкти ринку фуражної пшениці повідомляли про збереження ціни на зернову. Лише поодинокі
покупці підвищували ціни на пшеницю, що було обумовлено недостатньою кількістю її пропозицій на
ринку. При цьому деякі підприємства були змушені призупинити закупівлі зернової. В цілому, на
ринку фуражної пшениці відзначалося зниження торгово-закупівельної активності. Ціна пропозиції
залишилась на попередньому рівні, але варто зазначити що кількісно пропозиція була обмежена.
Кукурудза
Ринку кукурудзи була характерна сталість ціни пропозиції, хоче ціни попиту почали знижуватись.
Так, деякі підприємства знижували ціни попиту на кукурудзу, через наявність на ринку достатньої
кількості пропозицій зерновий. Експортери продовжували знижувати ціни попиту на фуражну
кукурудзу в середньому на 50-70 грн/т. Сформовану ситуацію учасники ринку пояснювали тим, що
багато компаній вже сформували необхідні для подальшої роботи запаси зернової.
У майбутньому прогнозується велика активність ринку та зниження ціни.

Ячмінь
Протягом тижня в Україні ціна на ячмінь продовжила зростання. Зростання відбувалася за рахунок
того що попит перевищував пропозицію. Хоча більшості переробним підприємствам вдалося
сформувати запаси наявна пропозиція не може задовольнити ринковий попит. Аграрії не активізували
торгову діяльність даною зерновою, і здійснювали продажі лише при необхідності оборотних коштів.
На наступному тижні варто очікувати продовження збільшення ціни через обмеженість пропозиції
на ринку.

