Про стан тваринництва в
сільськогосподарських
підприємствах
Станом на 1 січня 2009 року у 82 сільськогосподарських
підприємствах щомісячного обліку нараховувалося 4,6 тис. голів великої
рогатої худоби, в тому числі 1,9 тис. корів, 17,1 тис. голів свиней,
11,6 тис. овець і кіз та 324,3 тис. птиці. Порівняно з відповідною датою
минулого року, чисельність великої рогатої худоби зменшена на 13,9%, в
тому числі корів – на 21,2%. Разом з тим, спостерігається зростання
поголів’я свиней на 19,2%, овець та кіз – на 26,7%, птиці – у 2,4 раза.
Скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби
зафіксовано у сільськогосподарських підприємствах майже у всіх районах
області, тоді як Хустському воно зросло. Найбільший приріст поголів'я
свиней відбувся у Тячівському та Мукачівському районах. Найбільший
спад допущено в Ужгородському районі.
Найбільше збільшення поголів’я овець та кіз відбулося у сільгосппідприємствах Воловецького, Виноградівського та Берегівського районів.
За 2008 рік, порівняно з попереднім роком, в аграрних підприємствах
(крім малих), зменшилось загальне надходження приплоду телят
(на 374 голови або 17,0%), поросят (на 351 голови або на 19,2%). У
розрахунку на 100 маток, які були на початок 2008 року, вихід телят за
минулий рік становив 60 голів або 89,6%, поросят – 1034 голови (в півтора
раза більше показника попереднього року).
За 2008 рік сільськогосподарськими підприємствами щомісячного
обліку вироблено 36,2 тис. ц м’яса у живій вазі, 43,4 тис. ц молока та
4495,1 тис. шт. яєць.
Виробництво основних продуктів тваринництва у розрізі районів
характеризується даними:
(центнерів)
М’ясо
2008р.
Закарпатська обл.
Берегівський
Виноградівський
Воловецький 1
Іршавський
Міжгірський 1
Мукачівський
Рахівський 1
Тячівський
Ужгородський
Хустський

36166
2328
559
415
5399
2312
18032
7027

Молоко

у % до 2007р.
156,5
96,2
59,8
41,9
117,7
469,9
169,9
547,3

2008р.
43390
9072
3196
2465
3340
4113
19285
1652

у % до 2007р.
82,8
100,2
58,3
61,0
75,1
93,1
83,2
144,4
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Поскільки у Воловецькому, Міжгірському, Рахівському районах щомісячно звітує менше 3-х
суб’єктів, то інформація носить конфіденційний характер.

Сільськогосподарськими підприємствами області вироблено м’яса
наполовину більше, ніж за минулий рік. Із загального обсягу його
виробництва майже половина обсягу припадає на сільськогосподарські
підприємства Ужгородського та 19,4% – Хустського районів.
Виробництво молока зменшено на 17,2%, порівняно з показником
попереднього року. Майже половина його виробництва зосереджено у
сільськогосподарських підприємствах Ужгородського та 20,9% –
Берегівського районів.
Середній надій молока на одну корову по
середньому поголів’ю, в порівнянні з 2007 роком, зменшився на 13,4% і
склав 2006 кг.
Виробництво яєць, порівняно з показником попереднього року,
збільшено у 2 рази.

