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Ситуація щодо врожаю ранніх культур 2018 року 
Париж, 10 вересня 2018 року 

 

Компанія AgroGeneration, український виробник зернових та олійних культур, повністю зібрала врожай 

пшениці, ячменю та ріпаку та публікує поточні результати. 

Попередня оцінка врожаю ранніх культур (станом на 4 вересня 2018р.): 

  2017  2018 

Культура Гектари 
Виробництво 

(тони) 

Врожайність 

(т/га) 
Гектари 

Виробництво 

(тони) 

Врожайність 

(т/га) 

Пшениця 29,640 152,663 5.2 38,878 142,942 3.7 

Ячмінь 8,569 33,948 4.0 7,427 26,192 3.5 

Ріпак 4,086 10,472 2.6 6,687 16,956 2.5 

Загалом 42,295 197,083  52,992 186,090   

 

Врожай ранніх культур (пшениця, ячмінь та ріпак) зібрано, як і планувалося, більше ніж з 50,000 гектарів, 

що на 30% перевищує показник  минулого року. 

Однак, погодні умови в Україні протягом останніх чотирьох місяців були надзвичайно несприятливими для 

цих культур. 

По-перше, країна зазнала значної посухи наприкінці весни, зокрема, на сході країни. Хоча показники  

AgroGeneration були вище середніх по Україні, це вплинуло на врожайність культур, зокрема пшениці.  

Порівняння показників валової урожайності (державна статистика станом на 4 вересня 2018р.): 

Культура 
AGG у порівнянні з 

Україною 
Пшениця +1% 

Ячмінь +27% 

Ріпак +10% 
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По-друге, тривалі дощі у липні у період збору врожаю вплинули на якість зерна пшениці та ячменю, що 

зашкодить Групі скористатися у повній мірі зростанням ціни на зернові. 

Таким чином, зниження тоннажу та якості ранніх культур негативно вплине на показники Групи – цей   ефект  

оцінюється у 9 мільйонів євро. Хоча пізні культури (соняшник та кукурудза) почали зростати у добрих 

умовах, Група вважає, що буде складно у повній мірі компенсувати негативній влив ранніх культур та 

досягнути у 2018р. результатів попередніх років. 

Треба зазначити, що цього літа Європейський сек’юритизаційний фонд можливостей швидкого зросту 

(European High Growth Opportunities) інвестував в AgroGeneration, як і передбачалося, 3 мільйони євро в 

ORNANE, що надало Групі необхідну додаткову фінансову гнучкість.  

Наступний прес-реліз: Результати за півріччя – 9 жовтня 2018 

 

Про AGROGENERATION 

Компанія AGROGENERATION  була заснована у 2007 році, і є світовим виробником зернових та олійних 

культур. Після злиття з компанією «Хармелія» новостворена Група ввійшла у п'ятірку провідних 

виробників зернових та олійних культур в Україні, а її земельний банк склав близько 110,000 га орних 

земель. Завдяки оренді високоякісних сільськогосподарських земель з високим потенціалом Група прагне 

успішно вирішити харчові проблеми майбутнього з огляду на прогнозований подвійний зріст 

глобального споживання до 2050 року. 

 

Всю інформацію щодо AgroGeneration можна знайти на веб-сайті: www.AgroGeneration.com 

 

Отримуйте фінансову інформацію про AgroGeneration на свою електронну адресу безкоштовно, для 

цього зареєструйтесь на: www.actusnews.com 
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