3.4. Сільське господарство
Виробництво сільськогосподарської продукції в місті здійснюють 32 спеціалізованих
підприємств: 12 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 20
фермерських господарств. У галузі працює 0,7 тис.чол.
Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 18,4 тис.га, з них 14,8 тис.га
займає рілля.
Обсяг валової продукції, досягнутий сільськогосподарськими підприємствами за 2014
рік складає 27872,8 тис.грн. (66,6% запланованого показника), що на 20,8% менше, ніж за
2013 рік.
Рослинництво. Галузь представлена виробництвом зернових, технічних та овочевих
культур.
За 2014 рік валовий збір продукції рослинництва зменшився, в порівнянні з 2013
роком, на 19,0%.
В галузі рослинництво виконано 1 захід – впроваджено сільськогосподарськими
підприємствами інтенсивні технології при вирощуванні зернових та технічних культур.
Економічний ефект склав 3176,6 тис.грн. На реалізацію заходу витрачено 2490,2 тис.грн.
В зв’язку з несприятливими погодними умовами та нестабільною політичною
обстановкою в 2014 році на 54,7% зменшилась площа озимих культур. Площа використана
під посів озимих культур восени 2014 року.
За 2014 рік сільгосппідприємствами та фермерськими господарствами міста посіяно
5473,87 га сільськогосподарських культур. Загальна площа до збирання склала 5239,1 га.
Зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу на зерно) зібрано з площі
2760,6 га (на 43,5% менше, ніж у 2013 році, та в 2,7 раза менше запланованого), намолочено
8838,2 т зерна (на 29,4% менше, ніж у 2013 році та в 2,3 раза менше запланованих
показників). Врожайність зернових культур склала 32,0 ц/га, що на 25,0% більше показника
2013 року та на 18,5% більше показника Програми. Зернові культури складають 18,7% до
площі ріллі та 52,7% до всієї посівної площі звітного року.
Соняшник зібрано з площі 2418,5 га, що на 6,1% більше запланованого показника та
на 19,3% менше площі минулого року. Валовий збір склав 4481,5 т, що на 8,0% більше
запланованого показника та на 12,8% менше збору 2013 року. Врожайність соняшнику
склала 18,5 ц/га проти 17,1 ц/га врожайності 2013 року.
Картоплі зібрано з площі 6,0 га. Валовий збір склав 106,4 т, що в 2,2 раза менше
показника 2013 року. Врожайність картоплі – 177,3 ц/га, що на 20,7% вище врожайності
картоплі в 2013 році .
Овочеві культури відкритого та закритого ґрунту зібрано з площі 54,0 га. Отримано
2750,3 т продукції, що на 10,6 % менше показника 2013 року та складає 75,9 % запланованих
показників. Врожайність – 509,3 ц/га, що на 6,2% більше врожайності в 2013 році та на
26,5% більше запланованого.
Плодовоягідні багаторічні насадження займають площу 348,0 га, в тому числі у
плодоносному віці 297,0 га. Закладка нових насаджень не передбачається. Зерняткових
насаджень – 258,0 га, у плодоносному віці – 223,0 га. Кісточкові – 88,0 га, з яких у
плодоносному віці – 55,0 га.
За 2014 рік виробництво плодів та ягід відсутнє.
Тваринництво. Діяльність в галузі тваринництво здійснює 1 сільськогосподарське
підприємство – ПрАТ «Урожай», яке спеціалізується на вирощуванні худоби м’ясного
напрямку – свинарство.
В галузі тваринництво за 2014 рік виконано один захід – покращено конверсію корму,
і, як результат, - підвищення імунітету тварин, збереженість молодняку та репродуктивних
функцій, поліпшення якості м’яса та нижчі затрати корму на одиницю продукції.

Економічний ефект склав 540,0 тис.грн. На реалізацію відповідного заходу витрачено 360,0
тис.грн.
Обсяг валової продукції склав 1449,8 тис.грн., що на 43,8% менше показника 2013
року та складає 74,1% обсягу запланованого показника.
За 2014 рік фактично вирощено 113,9 т худоби та птиці у живій вазі, що на 10,9%
менше показника 2013 року та складає 87,6% запланованого.
Велика рогата худоба та корови молочного та м’ясного напрямку відсутні.
Поголів’я свиней складає 536 голів, що на 44,1% менше чисельності 2013 року.
Наявність концентрованих кормів в обсязі 474,0 цн кормових одиниць.
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Рослинництво
1.Забезпечити впровадження
інтенсивних технологій
вирощування:
1.1. Зернові культури
на площі – 2400,0 га,
урожайність в середньому 36,5
ц/га.
Валовий збір зерна – 8760,0 тн
(у вазі після доробки).
На площу 2400,0 га внесено:
- мінеральних добрив по 180,0
кг/га: 2400,0х180,0=432,0 тн;
- пестицидів – 2,0 тн.

-

-

-

1797,2 /
1797,2

1.2.Технічні культури:
на площі - 1200,0 га отримано
урожайність в середньому 19,7
ц/га.
Валовий збір зерна – 12364,0 тн
(у вазі після доробки).
На площу 1200,0 га внесено:
- мінеральних добрив по 100,0
кг/га: 1200х100=120,0 тн;
- насіння – 7800,0 кг.
2. Здійснити заходи щодо
охорони родючості ґрунтів:
За рахунок:

протягом
року

Проведення оранки поперек
схилів та по горизонталях на
площі 1300,0 га
протягом
року
Приорювання соломи на площі
1711,0 га

Всього з рослинництва: 2
заходи

ТОВ
«Краматорський урожай»,
ПрАТ
«Урожай»,
ТОВ
«Агрофірма
«Донеччина»

Філії ДП
Агрофірми
«Шахтар»:
«Орджонікідзе»,
«Степове»,
ТОВ
«Краматорський урожай»
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693,0
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-

-

-

-

-

-

3219,2 /
2490,2

Тваринництво
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843,0 тис.грн.
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3176,6 тис.грн.

1.Поліпшити годівлю свиней за
рахунок покращення якості
кормів. Добавка до раціону
білково – вітамінних добавок
(БВД), які у своєму складі
містять біологічно-активні
речовини, вітаміни, білки, мікро та макро елементи , амінокислоти, які позитивно впливають на
ріст та розвиток свиней

протягом
року

ПрАТ
«Урожай»

480,0 /
360,0

-

-

-

480,0 /
360,0

-

Покращення
конверсії корму,
стійкість до
інфекційних
хвороб, при
цьому підвищення
імунітету,
збереженість
молодняку та
репродуктивних
функцій,
поліпшення
якості м’яса та
нижчі затрати
корму на
одиницю
продукції.
Економічний
ефект
540,0 тис.грн.

Всього з тваринництва: 1 захід

Всього заходів: 3

480,0 /
360,0

480,0 /
360,0

540,0 тис.грн.

3699,0/
2850,0

3699,0/
2850,2

3716,6 тис.грн.

