
                       
 

 

Виробництво 

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, станом на 12 

вересня 2013 року до збиральної кампанії соняшнику приступили всі області України за 

винятком областей західного регіону. Так на зазначену дату соняшник обмолотили на площі 

1,364 млн га, або на 28% прогнозованої. Зокрема, зібрали 2,288 млн т нового врожаю. Середня 

врожайність – 16,8 ц/га (торік – 14,1 ц/га). 

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

154 тис. га (11% прогнозованих площ та 292 тис. т). Середня врожайність – 19 ц/га. Найбільше 

сої зібрали на Полтавщині – 61,4 тис. т з 34,9 тис. га. А от найбільшу врожайність зафіксували в 

АР Крим – 29 ц/га. 

У країні триває сівба озимого ріпаку (під урожай 2014). Відповідно до інформації Мінагро, 

на 12 вересня посіяли 630 тис. га (68% від прогнозу). Згідно з офіційним прогнозом, озимим 

ріпаком займуть 924 тис. га. 

 

 

Перебіг жнив станом на 12 вересня 

 Збірна площа, 

тис. га 

Частка від 

прогнозу,% 

Валовий збір, 

тис. т 

Урожайність, 

ц/га 

- соняшник 1364 28 2288 16,8 

- соя 154 11 292 19 

 

Експорт 

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

початку 2013/2014 маркетингового року (6 вересня) сягає близько 900 тис. т. Нині з країни 

активно вивозять ріпак, з початку 2013/2014 МР його експорт  склав 893,2 тис. т. Сої ж 

упродовж двох місяців продано за кордон 4,8 тис. т. При цьому, згідно з інформацією 

відомства, також на 6 вересня було експортовано соняшника (новий маркетинговий рік 

розпочався з 1 вересня 2013 року) 0,1 тис т 
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Поточна ситуація 

Минулого тижня ціна насіння соняшнику 

дещо збільшилася. Причина в тому, що в 

даному сегменті ринку на сьогоднішній день 

досить високий рівень попиту зі сторони 

переробних підприємств при низькому рівні 

пропозиції, оскільки несприятливі погодні 

умови заважають збиральній кампанії.  

Так, ціна на насіння соняшнику була в 

діапазоні 2650-2950 грн/т на умовах EXW. 

Варто зазначити, що пропозиції соняшнику на 

ринок поступали в обмеженій кількості та 

малотоннажними партіями.  

В подальшому варто очікувати зростання ціни через великий попит зі сторони переробних 

підприємств. 

На ринку соєвих бобів на минулому тижні 

цінова тенденція була зростаючою. Передовсім 

це зумовлено великим попитом створеним 

переробними підприємствами. Оскільки багато 

переробників потребують термінового 

поповнення бази сировини для безперебійної 

роботи на найближчий період (1-2 тижні), 

впродовж тижня вони підвищили закупівельні 

ціни в середньому на 50-100 грн/т. Так, на 

кінець звітного тижня закупівельні ціни були в 

діапазоні 3600-4000 грн/т на умовах EXW, 

залежно від регіону.  

Що стосується якості пропонованих партій сировини, то вона, переважно, оцінювалася як 

задовільна (нерідко вміст протеїну фіксували на рівні 34%). 

 


