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ЕКСКЛЮЗИВ

ПЛОДООВОЧЕВИЙ РИНОК 
В УМОВАХ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ. 

СТРІМКЕ ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ЛОХИНУ 
Й АНАЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ТОМАТІВ

Географія найгарячіших точок станом на 149-й день бойових дій.

Досягнення ЗСУ. Українська армія продовжує впевнено просуватися на південному 
напрямку та за останній тиждень були звільнені ще декілька населених пунктів у 
Херсонській області. ЗСУ продовжували поступово знищувати російські склади 
боєприпасів на тимчасово окупованих територіях та завдавати ударів по скупченню 
ворожих сил, позбавляючи РФ значної частини військових ресурсів.

Ракетні удари та артилерійські обстріли російськими військами. Ракетні удари зі 
сторони РФ цього тижня, як й у попередній звітний період, були особливо масованими 
та руйнівними. Найгірші наслідки влучання ракет були у містах Дніпро, Харків, 
Краматорськ та Миколаїв. Удари здійснювалися переважно по промисловій та 
цивільній інфраструктурі, як результат – черговий раз не обійшлось без втрат серед 
мирного населення. Кожного дня протягом поточного тижня з систем залпового вогню 
обстрілювались міста Нікополь та Миколаїв. Також чергових атак з «Градів» зазнали 
Апостолівська та Криворізька громади у Дніпропетровській області.

Головні бойові протистояння. Протягом звітного тижня головні бойові сутички 
перемістилися зі східного напрямку на південь України. Здебільшого саме ЗСУ були 
ініціаторами нових протистоянь, а війська окупантів все частіше укріплювали оборону 
раніше зайнятих позицій. Бойові сутички продовжували фіксуватись й на територіях 
Донецької та Луганської областей, а також на харківському напрямку. 

Окуповані території. Під контролем російського агресора залишаються: АР Крим, 
південно-східна частина Харківської області, значні території Херсонської та Запорізької 
області, Донецька та Луганська область – майже повністю.

ОГЛЯД ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПЛОДООВОЧЕВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Практично усі попередні прогнози аналітиків щодо розвитку ситуації на 
плодоовочевому ринку України у сезоні-2022/23 продовжували справджуватись і 
протягом останнього тижня. Головна увага учасників ринку була прикута до сегменту 
лохини й подальшого здешевлення однієї з найдорожчих у світі ягід на українському 
ринку. Експерти проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» вважають ситуацію на ринку 
лохини, що склалася цього сезону, повністю закономірною. Третій тиждень поспіль 
місцеві виробники майже щодня корегують відпускні ціни на зібраний врожай, оскільки 
пропозиція лохини на внутрішньому ринку продовжує збільшуватись, що тільки надає 
підтримку раніше встановленим негативним ціновим тенденціям. 

Передумовою вище представленої ситуації були сприятливі погодні умови навесні та 
першій половині літа для вирощування лохини, як і інших ягід цього сезону. Іншими 
важливими факторами, які продовжують надавати підтримку падінню цін на лохину, є 
збільшення посадкових площ під ягодою за останні 5-7 років й початок плодоношення 
нових великих плантацій у північних та західних регіонах України. Також не слід 
відкидати факт вимушеної міграції за межі нашої держави головних споживачів ягід в 
Україні, а саме близько 6 млн жінок та дітей.
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Не дивлячись на окупацію військами Росії більшої частини Херсонської та Запорізької 
областей України, ціни на томати за результатами звітного тижня суттєво знизились. 
Головною причиною цього було збільшення пропозиції помідорів відкритого ґрунту, 
які потрапляли на внутрішній ринок із господарств Миколаївської, Дніпропетровської, 
Одеської та вільної від окупантів частини Запорізької областей України. За сприятливих 
погодних умов збільшена пропозиція саме ґрунтових помідорів на ринку змусила 
корегувати відпускні ціни на свою продукцію й представників тепличних господарств.

КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГНОЗИ ТА ОЧІКУВАННЯ 

Враховуючи усі фактори, можна сміливо припустити, що ціни на лохину цього сезону 
ще й близько не наблизились до мінімальних позначок, через те що збір ягід у деяких 
господарствах тільки входить в активну фазу. До того ж, українські виробники не мають 
впевненості щодо активного експорту лохини у країни ЄС, через високі очікування на 
врожай у країнах-виробниках лохини у Європі. Крім того, не варто відкидати й логістичні 
труднощі, виникненню яких сприяло вторгнення російської армії в Україну.

Протилежні прогнози розвитку ситуації на ринку аналітики висувають щодо сегменту 
кавунів та динь. Як й прогнозувалось раніше, місцеві споживачі навряд чи зможуть 
ласувати доступними баштанними з головного регіону виробництва – Херсонщини. 
Крім цього, нещодавнє оновлення курсів іноземних валют в НБУ, більш за все не буде 
сприяти збільшенню постачання кавунів та динь з інших країн.
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ОГЛЯД СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ОВОЧІВ 
ТА ФРУКТІВ ЗА 15.07.22-22.07.22

Цього тижня на ринку огірків зберігалася позитивна цінова динаміка. Кількість 
пропозицій даної продукції на ринку продовжувала скорочуватися, що було зумовлено 
завершенням сезону реалізації огірків першої сівозміни у багатьох господарствах. 
При цьому найбільш гостро відчувалася нестача продукції високої якості. У той же час 
підвищений інтерес до закупівель огірків виявляли як покупці на свіжому ринку, так і 
переробні підприємства, що спричинило подальше зростання цін в даному сегменті. 
Таким чином, на кінець тижня ціни на огірки з відкритого ґрунту нерідко сягали 15 грн/кг, 
тепличний огірок пропонувався по 18-30 грн/кг.

ОГІРКИ ПРОДОВЖУВАЛИ ДОРОЖЧАТИ ЧЕРЕЗ БРАК ПРОПОЗИЦІЇ

ОГІРКИ
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Польським тепличним комбінатам вдавалося утримувати попередні високі ціни на 
огірки після стрімкого зростання минулого тижня, проте наприкінці звітного періоду 
вони все ж таки були вимушені їх знизити. По-перше, попит на їхню продукцію був 
доволі неактивним, адже ціни й так були майже втричі вищими за минулорічні. По-друге, 
погодні умови в Польщі наприкінці тижня значно покращилися, а темпи дозрівання 
огірків пришвидшилися. Отже, пропозиція тепличних огірків у Польщі зросла, й щоб 
втримати темпи збуту, місцеві тепличні комбінати знизили ціни до 26-31 грн/кг.

ТОМАТИ

ДО ПРОДАЖУ ПОЧАЛИ МАСОВО НАДХОДИТИ ТОМАТИ З ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

 X УКРАЇНА

Протягом поточного тижня українські виробники розпочали масовий продаж 
томату відкритого ґрунту, що призвело до значного зниження відпускних цін і на 
тепличну продукцію також. Не зважаючи на досить високий попит в даному сегменті, 
представники тепличних комбінатів все ж були змушені знижувати відпускні ціни на 
свою продукцію. Дану ситуацію вони пов’язували з тим,  що пропозиція томатів на ринку 
зростала занадто швидко. Так, на кінець тижня ціновий діапазон на тепличні томати 
сформувався у межах 30-42 грн/кг.

ТЕПЛИЧНІ КОМБІНАТИ В ПОЛЬЩІ ЗНИЗИЛИ ЦІНИ НА ТОМАТИ
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СЕРЕДНІ ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА КАПУСТУ В ПОЛЬЩІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

Польські тепличні комбінати не змогли втримати позитивну цінову тенденцію, 
зафіксовану попереднього тижня, і були вимушені знизити ціни на томати за 
результатами звітного періоду. В основному так рішення щодо цін були пов’язані зі 
зниженням попиту на помідори після здороження минулого тижня. До того ж, тепла та 
сонячна погода значно прискорила темпи дозрівання продукції, і її пропозиція зросла. 
В результаті, не бажаючи пригальмувати темпи збуту тепличних томатів, продавці 
відкоригували ціни на цю продукцію в сторону зниження до 22-24 грн/кг (калібр В) та 23-
25 грн/кг (калібр ВВ).

КАПУСТА

ПОПИТ НА КАПУСТУ БУВ НЕАКТИВНИМ ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ

 X УКРАЇНА

У більшості регіонів країни ціни на білокачанну капусту поступово знижувалися. 
Учасники ринку повідомляли про те, що пропозиція даної продукції середніх сортів 
продовжувала збільшуватися, оскільки дедалі більше господарств розпочало збір 
врожаю. Проте, з огляду на ослаблений попит на капусту з боку кінцевих споживачів, 
гуртові компанії відмовлялися від закупівлі даної продукції, а роздрібні мережі 
були готові до придбання лише невеликих партій. Як результат, фермери вирішили 
переглянути відпускні ціни у бік зниження, сподіваючись, що це призведе до активізації 
темпів збуту. Так, на кінець тижня білокачанна капуста надходила до продажу по 25-
25 грн/кг, залежності від якості, калібру та обсягів партії, що закуповується

ЦІНИ НА БІЛОГОЛОВУ КАПУСТУ ЗАЛИШАЛИСЯ ЗНАЧНО ВИЩИМИ ЗА МИНУЛОРІЧНІ

 X ПОЛЬЩА

23,00

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер

2020/21 2021/22 2022/23

СЕРЕДНІ ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА КАПУСТУ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ



ПРОФЕСІОНАЛ
№ 27 (949) | 22 липня | 2022

www.fruit-inform.com | 7

РИНКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ринок білоголової капусти врожаю поточного року залишався відносно стабільним 
протягом звітного періоду. Ціни коливалися в межах 8-12 грн/кг, і незначне підвищення, 
в порівнянні з минулим тижнем, було характерне лише для верхньої межі цінового 
діапазону. Тим не менш, варто зазначити, що поточні ціни на капусту в Польщі 
залишалися значно вищими за минулорічні. Більш того, вони утримувалися на рівні 
майже рекордних за останнє десятиріччя показників, і якихось передумов для їх 
суттєвого зменшення поки що не фіксувалося.

По-перше, площі під капустою в Польщі значно знизилися в поточному сезоні. По-
друге, погодні умови цього року не дозволяли виробникам розраховувати на високу 
врожайність. Отже, пропозиція білоголової капусти в Польщі скоріше за все буде 
низькою протягом усього сезону, відповідним чином впливаючи на ціни.

МОРКВА

ВІДПУСКНІ ЦІНИ НА МОРКВУ НОВОГО ВРОЖАЮ ЗНИЖУВАЛИСЯ; СЕЗОН ТОРІШНЬОЇ МОРКВИ 
МАЙЖЕ ЗАВЕРШИВСЯ

 X УКРАЇНА

Протягом усього тижня в більшості регіонів країни зберігалася сприятлива погода для 
збирання врожаю моркви. Зважаючи на це, пропозиція даних коренеплодів на ринку 
продовжувала збільшуватися. До продажу пропонували як ранні сорти моркви, сезон 
реалізації яких затримався на кілька тижнів, так і середні, які почали збирати фермери 
південних областей. В результаті, виробники змушені були переглядати відпускні 
ціни на дану продукцію у бік зниження. Так, на кінець тижня морква нового врожаю 
надходила до продажу по 20-25 грн/кг.

В той же час, на ринок постачалися останні партії моркви врожаю минулого року. Треба 
зазначити, що пропозицію торішньої моркви на українському ринку складала виключно 
імпортна продукція, завезена раніше із Польщі. Відпускні ціни у даному сегменті 
також знижувалися через збільшення пропозиції моркви нового врожаю з місцевих 
господарств. Тож, напередодні вихідних останні партії моркви торішнього врожаю 
вдавалося реалізовувати також по 20-25 грн/кг.
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БУРЯК

ПРОПОЗИЦІЯ БУРЯКІВ ПОМІТНО ЗБІЛЬШИЛАСЯ

 X УКРАЇНА

На ринку буряків продовжували домінувати негативні цінові тенденції. У міру 
просування збиральних робіт у місцевих господарствах обсяги постачання 
даної продукції на ринок продовжували збільшуватися, у зв'язку із чим фермери 
продовжували знижувати відпускні ціни. Таким чином, на кінець тижня реалізація 
основних обсягів буряків здійснювалися в межах 16-23 грн/кг, при цьому виробники, як і 
раніше, скаржилися на низькі темпи збуту.

ПРОПОЗИЦІЯ МОРКВИ ПОКИ ЗАЛИШАЛАСЯ ОБМЕЖЕНОЮ НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ

 X ПОЛЬЩА

Ціни на моркву врожаю поточного року в Польщі зросли за результатами звітного 
тижня, головною причиною чого стала обмеженість пропозиції цієї продукції 
на місцевому ринку. Погодні умови протягом попередніх тижнів в країні були 
несприятливими, і темпи збирання моркви ранніх сортів значно загальмувалися, в той 
час як запаси минулорічного врожаю у польських сховищах були повністю вичерпані. 
В результаті, пропозиція не могла повністю задовольнити попит на ринку навіть після 
нормалізації погодних умов цього тижня, а ціни зросли до рекордних для цього періоду 
10-12 грн/кг.
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ЦІНИ НА СТОЛОВІ БУРЯКИ ЗНИЖУВАЛИСЯ ВЖЕ ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ ПОСПІЛЬ

 X ПОЛЬЩА

Столові буряки дешевшали в Польщі вже третій тиждень поспіль, головним чином 
через постійне зростання пропозиції та відсутність активного попиту на цю продукцію з 
боку основних покупців. До того ж, через дощову погоду минулих тижнів якість столових 
буряків часто була невисокою, що було додатковою причиною негативної цінової 
тенденції на польському ринку. В результаті, за поточний тиждень ціновий діапазон у 
сегменті столових буряків знизився вже до 7-9 грн/кг.

ЦИБУЛЯ

ЗБІЛЬШИЛАСЯ ПРОПОЗИЦІЯ РАННЬОЇ ЦИБУЛІ; В СЕГМЕНТІ МИНУЛОРІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
СИТУАЦІЯ ЗАЛИШАЛАСЯ СТАБІЛЬНОЮ

 X УКРАЇНА

На початку поточного тижня фермери активно прибирали ранні сорти цибулі, а 
поодинокі виробники з південних областей вже розпочали сезон реалізації середніх 
сортів даної продукції. У результаті, пропозиція цибулі на ринку була більш ніж 
достатньою. Важливо зазначити, що якість ранньої цибулі часто не влаштовувала 
кінцевих споживачів. Фермери повідомляли, що врожай цибулі сильно постраждав 
від дощової погоди, яка зберігалася у більшості регіонів країни в період вегетації та 
дозрівання даних овочів. Враховуючи незадовільні якісні характеристики, гуртові 
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компанії відмовлялися від закупівель цієї продукції, а роздрібні мережі укладали угоди 
дрібними партіями для поточних продажів. Тож, гуртові ціни на ріпчасту цибулю нового 
врожаю формувалися в діапазоні 18-22 грн.

В той же час, в сегменті минулорічної цибулі за проаналізований період кардинальних 
змін не відбулося. Дана продукція продовжувала користуватися стабільним попитом як 
з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж. Відпускні ціни в даному сегменті 
теж залишалися незмінними – 18-22 грн/кг.

 X ПОЛЬЩА

Пропозиція ріпчастої цибулі врожаю поточного року в Польщі стрімко зростала, і 
виробники цієї продукції були вимушені знизити ціни. За результатами поточного 
тижня ціновий діапазон у сегменті польської продукції впав до 7-10 грн/кг. У той же 
час у преміальному сегменті ринку досі залишалися відносно великі партії продукції, 
імпортованої з Нідерландів. На фоні стабільно високого попиту на цю цибулю, імпортери 
утримували ціни на попередніх показниках у 10-12 грн/кг.

ЦІНИ НА РІПЧАСТУ ЦИБУЛЮ В ПОЛЬЩІ ЗНИЗИЛИСЯ
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РИНОК КАРТОПЛІ ЗАЛИШАВСЯ НЕЗМІННИМ

 X УКРАЇНА

КАРТОПЛЯ
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Протягом звітного періоду торгівля на ринку картоплі залишалася неактивною. 
Дощова погода, що встановилася у багатьох регіонах країни, ускладнювала проведення 
збиральних робіт, внаслідок чого обсяг пропозиції картоплі на ринку дещо скоротився. 
Тим не менш, через низький попит продавці воліли не підвищувати відпускні ціни. 
Таким чином, продаж картоплі протягом звітного періоду здійснювався в діапазоні 
9-15 грн/кг.

СИТУАЦІЯ НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ КАРТОПЛІ ЗАЛИШАЛАСЯ СТАБІЛЬНОЮ

 X ПОЛЬЩА

5,00

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Лип Сер Вер Жов Лис Гру Січ Лют Бер Кві Тра Чер

2020/21 2021/22 2022/23

СЕРЕДНІ ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА КАРТОПЛЮ В ПОЛЬЩІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

На польському ринку картоплі врожаю поточного року на цьому тижні не було 
зафіксовано якихось сильних коливань у пропозиції продукції чи попиті на неї. В 
результаті, виробники змогли втримати попередні рівні цін, проте не мали можливості їх 
підняти. У випадку незадовільної якості продукції ціна на польську картоплю стартувала 
від 4 грн/кг, а верхня межа цінового діапазону залишалася на рівні в 6 грн/кг.
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ДО ПРОДАЖУ МАСОВО НАДХОДИЛИ ЯБЛУКА НОВОГО ВРОЖАЮ

 X УКРАЇНА

ЯБЛУКА
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Цього тижня українські садоводи розпочали сезон масової реалізації яблук врожаю 
2022 року. Треба зазначити, що якість даних фруктів оцінювалась нижче середньої, а 
попит на яблука був досить слабким. Тож, гуртові компанії та роздрібні мережі майже не 
здійснювали закупівель даних фруктів і на кінець тижня гуртові ціни на яблука нового 
врожаю формувалася у діапазоні 9-12 грн/кг. 

В той же час, ринок торішніх яблук залишався незмінним. Як і раніше, дана продукція 
користувалася низьким попитом, тож відпускні ціни на яблука врожаю 2021 року 
залишалися стабільними. Так, ближче до вихідних дана продукція пропонувалася до 
продажу по 6-12 грн/кг.

РИНОК ЯБЛУК У ПОЛЬЩІ ХАРАКТЕРИЗУВАВСЯ НЕОДНОЗНАЧНИМИ ЦІНОВИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ

 X ПОЛЬЩА
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Цінові тенденції на польському ринку яблук були неоднозначними. Так, ціни на більшу 
частину сортів трохи зросли на фоні сезонного зниження їх запасів у сховищах місцевих 
виробників. Так, ціни на яблука сорту «Голден Делішез» підвищилися до 10-12 грн/кг, 
а сорти «Айдаред» і «Джонаголд» подорожчали до 8-10 грн/кг. У той же час, ціновий 
діапазон у сегменті яблук «Гала» розширився: ціни на якісну продукцію досі доходили до 
14 грн/кг, тоді як мінімальна межа впала до 8 грн/кг.

Варто зазначити, що перші відносно великі партії яблук нового врожаю (сорт «Женева 
Ерлі» пропонувалися по 10-17 грн/кг.

 X ПОЛЬЩА

Пропозиція польської суниці садової літніх сортів продовжувала зменшуватися на 
місцевому ринку. В результаті, ті виробники, які могли запропонувати гуртові партії цієї 
ягоди, змогли підвищити ціни. За результатами поточного тижня ціновий діапазон у 
сегменті польської суниці садової збільшився до 48-75 грн/кг. Варто також зазначити, 
що в середньому суниця садова в Польщі пропонувалася вже майже в півтора рази 
дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

ПРОПОЗИЦІЯ СУНИЦІ САДОВОЇ ПРОДОВЖУВАЛА ВИСНАЖУВАТИСЯ

СУНИЦЯ САДОВА

Для ринка черешні цього тижня було характерне скорочення пропозиції, що було 
зумовлено сезонним чинником. При цьому, попит на дані кісточкові залишався 
стабільно високим, що, в свою чергу, спровокувало зростання відпускних цін в даному 
сегменті. Так, на кінець тижня черешня пропонувалася до продажу по 35-60 грн/кг.

ПРОПОЗИЦІЯ ЧЕРЕШНІ НА РИНКУ СКОРОТИЛАСЯ

 X УКРАЇНА

ЧЕРЕШНЯ

ЦІНИ НА ЧЕРЕШНЮ ЗРОСЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

 X ПОЛЬЩА

Польський ринок черешні, схоже, пройшов через пік сезону, й пропозиція цієї продукції 
почала потроху зменшуватися. У той же час, попит на черешню залишався доволі 
активним, що й дозволило виробникам поступово підвищувати ціни на свою продукцію. 
Наприкінці тижня вони могли розраховувати вже на діапазон, який стартував від 41 грн/
кг, а на якісну черешню ціни іноді сягали 68 грн/кг.
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ПОПИТ НА МАЛИНУ ЗАЛИШАВСЯ СТАБІЛЬНИМ

ВІДПУСКНІ ЦІНИ НА ЛОХИНУ ПРОДОВЖУВАЛИ ЗНИЖУВАТИСЯ

ЦІНИ НА МАЛИНУ В ПОЛЬЩІ ЗАЛИШАЛИСЯ СТАБІЛЬНО ВИСОКИМИ

ЦІНИ НА ЛОХИНУ СТРІМКО МЕНШАЛИ НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ

 X УКРАЇНА

 X УКРАЇНА

 X ПОЛЬЩА

 X ПОЛЬЩА

Пропозиція малини на ринку продовжувала поступово збільшуватися. Проте, відпускні 
ціни в даному сегменті залишалися на рівні минулого тижня. Дану ситуацію виробники 
пояснювали стабільно високим попитом на цю ягоду як на свіжому ринку, так і з боку 
підприємств, що спеціалізуються на заморозці ягід. Тож, у другій половині тижня 
відпускні ціни на малину коливалися в межах 100-140 грн/кг.

Відпускні ціни на лохину продовжують зменшуватися вже третій тиждень поспіль. 
Головною причиною негативної цінової динаміки в даному сегменті є збільшення 
пропозиції лохини на ринку у зв'язку з активним збором даної ягоди практичних у всіх 
регіонах країни. Також більшість виробників відзначають зниження попиту в цьому 
сегменті. Так, на кінець тижня гуртові ціни на лохину знизилися до 85-160 грн/кг.

Ціни на малину для свіжого ринку в Польщі залишалися набагато вищими за 
минулорічні показники. Більш того, деякі виробники протягом останнього тижня 
намагалися переглядати їх в бік збільшення і далі, хоча й повідомляли про загальне 
зниження попиту в таких випадках. У результаті, ціновий діапазон на польському ринку 
малини наприкінці тижня вирівнявся в межах попереднього звітного періоду: 136-
177 грн/кг.

Місцева лохина стрімко дешевшала на польському ринку на фоні зростаючої її 
пропозиції. Тим не менш, поки що ціни в національній валюті в Польщі залишалися 
приблизно на третину вищими за минулорічний рівень. За результатами звітного 
періоду, мінімальна межа цінового діапазону –  на лохину низької якості – знизилась до 
68 грн/кг, а, пропонуючи ягоди високої якості, виробники могли розраховувати на ціни, 
не вищі за 109 грн/кг.

МАЛИНА

ЛОХИНА

ПОПИТ НА ЧОРНУ СМОРОДИНУ ДЕЩО СЛАБШАВ

 X УКРАЇНА

Торгівля на ринку чорної смородини була неактивною протягом усього тижня. 
За словами виробників, це було пов'язано зі зниженням якості даних ягід через 
несприятливі погодні умови. У зв’язку з цим, більшість садоводів приймала рішення 
переглянути відпускні ціни на чорну смородину в бік зниження. Ще одним чинником 
негативного цінового тренду стало зниження попиту в сегменті переробних 
підприємств. В результаті, відпускні ціни на чорну смородину сформувалися в діапазоні 
35-60 грн/кг.

СМОРОДИНА
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ВІДПУСКНІ ЦІНИ НА ВИШНЮ ДЕЩО ЗНИЗИЛИСЯ

ЦІНИ НА АБРИКОСИ ДЕЩО ЗРОСЛИ

ЦІНИ НА ЧЕРВОНУ ПОРІЧКУ ТА ЧОРНУ СМОРОДИНУ ЗНИЗИЛИСЯ

ВИРОБНИКИ ВИШНІ ЗНОВУ БУЛИ ВИМУШЕНІ ПЕРЕГЛЯНУТИ ЦІНИ НА СВОЮ ПРОДУКЦІЮ

 X УКРАЇНА

 X УКРАЇНА

 X ПОЛЬЩА

 X ПОЛЬЩА

Для ринку вишні цього тижня було характерне зниження відпускних цін, що було 
зумовлено сезонним збільшенням пропозиції даних кісточкових та недостатньо 
високою активністю покупців. Заслабкий інтерес до закупівель вишні виробники 
пов’язували із низьким якістю запропонованої продукції. Таким чином, на кінець 
звітного періоду реалізація вишні здійснювалася в межах 15-35 грн/кг.

Виробникам абрикосів цього тижня вдавалося переглянути відпускні ціни у бік 
підвищення. За словами садоводів, пропозиція даних кісточкових дещо скоротилася 
за рахунок того, що сезон реалізації ранніх сортів добіг кінця, а пізні сорти абрикосів 
до продажу масово поки що не надходили. Крім того, попит на ці фрукти залишався 
хоч і не ажіотажним, але стабільним. У результаті, до кінця тижня продаж абрикосів 
здійснювався у межах 30-50 грн/кг.

Попит на порічку та смородину в Польщі був доволі активним, особливо з боку 
переробників ягід. Проте виробники цієї продукції не змогли втримати попередні ціни, 
адже пропозиція порічки та смородини продовжувала зростати. В результаті, ціновий 
діапазон на ринку червоної порічки знизився до 27-68 грн/кг. Що стосується чорної 
смородини, її також загалом пропонували дешевше, ніж минулого тижня, проте темпи 
зменшення цін у цьому сегменті були не такими активними. Наприкінці звітного періоду 
чорну смородину продавали вже по 75-109 грн/кг.

Пропозиція вишні на польському ринку постійно зростала, й місцеві фермери були 
вимушені знову знижувати ціни. Тим не менш, поточний ціновий рівень досі був 
приблизно на чверть вищим за минулорічний. Наприкінці поточного звітного періоду 
вишню в Польщі пропонували вже по 24-34 грн/кг.

ВИШНЯ

АБРИКОС



ПРОФЕСІОНАЛ
№ 27 (949) | 22 липня | 2022

www.fruit-inform.com | 16

РИНКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ОГІРКИ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %
Центр 18,00 3,00 30,00 5,00 25,00 5,00 400% ▲

Північ 18,00 3,00 30,00 5,00 25,00 5,00 317% ▲

Захід 18,00 3,00 30,00 5,00 22,00 4,00 267% ▲

Південь 18,00 3,00 30,00 5,00 22,00 4,00 340% ▲

Схід 18,00 3,00 30,00 5,00 25,00 5,00 317% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ТОМАТИ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Центр 30,00 -5,00  42,00 -13,00  40,00 -5,00  233% ▲

Північ 30,00 -5,00  42,00 -13,00  40,00 -5,00  186% ▲

Захід 30,00 -5,00  40,00 -15,00  38,00 -2,00  171% ▲

Південь 30,00 -5,00  40,00 -15,00  38,00 -2,00  171% ▲

Схід 30,00 -5,00  42,00 -13,00  40,00 -5,00  208% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА КАПУСТУ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Центр 20,00 -3,00  25,00 -3,00  23,00 -3,00  475% ▲

Північ 20,00 -3,00  25,00 -3,00  23,00 -3,00  360% ▲

Захід 20,00 -3,00  25,00 -3,00  22,00 -3,00  340% ▲

Південь 20,00 -3,00  25,00 -3,00  22,00 -3,00  450% ▲

Схід 20,00 -3,00  25,00 -3,00  23,00 -3,00  475% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА МОРКВУ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Центр 20,00 0,00 25,00 -2,00  23,00 -2,00  92% ▲

Північ 20,00 0,00 25,00 -2,00  23,00 -2,00  92% ▲

Захід 20,00 0,00 25,00 -2,00  22,00 -1,00  83% ▲

Південь 20,00 0,00 25,00 -2,00  22,00 -1,00  120% ▲

Схід 20,00 0,00 25,00 -2,00  23,00 -2,00  92% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ОВОЧІ ТА ФРУКТИ 
СТАНОМ НА 22.07.22

 X УКРАЇНА

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА БУРЯК В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Центр 18,00 -7,00  23,00 -7,00  20,00 -7,00  186% ▲

Північ 18,00 -7,00  23,00 -7,00  20,00 -8,00  186% ▲

Захід 16,00 -9,00  20,00 -10,00  18,00 -9,00  157% ▲

Південь 16,00 -9,00  20,00 -10,00  18,00 -9,00  157% ▲

Схід 18,00 -7,00  23,00 -7,00  20,00 -8,00  186% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)
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ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ЦИБУЛЮ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Центр 18,00 0,00 22,00 0,00 20,00 0,00 233% ▲

Північ 18,00 0,00 22,00 0,00 20,00 0,00 233% ▲

Захід 18,00 0,00 22,00 0,00 20,00 0,00 233% ▲

Південь 18,00 0,00 22,00 0,00 20,00 0,00 300% ▲

Схід 18,00 0,00 22,00 0,00 20,00 0,00 233% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА КАРТОПЛЮ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Центр 9,00 0,00 15,00 -1,00  12,00 0,00 140% ▲

Північ 9,00 0,00 15,00 -1,00  12,00 0,00 100% ▲

Захід 9,00 0,00 15,00 -1,00  12,00 0,00 140% ▲

Південь 9,00 0,00 15,00 -1,00  12,00 0,00 300% ▲

Схід 9,00 0,00 15,00 -1,00  12,00 0,00 140% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ЯБЛУКА В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Голден Делішез 6,00 0,00 12,00 0,00 8,00 0,00
Айдаред 6,00 0,00 8,00 0,00 7,00 0,00
Фуджі 6,00 0,00 12,00 0,00 8,00 0,00
Ренет Симиренка 6,00 0,00 8,00 0,00 7,00 0,00
Літні сорти 9,00 12,00 10,00 -17% ▼

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ФРУКТИ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Груша Конференція 50,00 0,00 55,00 0,00 52,00 0,00 4% ▲

Апельсин 35,00 5,00 45,00 5,00 40,00 5,00 33% ▲

Мандарин 30,00 0,00 35,00 0,00 33,00 0,00 -27% ▼

Лимон 60,00 -5,00  70,00 -5,00  65,00 -5,00  71% ▲

Банан 30,00 4,00 32,00 3,00 31,00 3,00 15% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА СЕЗОННІ ФРУКТИ ТА ЯГОДИ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Лохина 85,00 -65,00  160,00 -50,00  120,00 -50,00  -8% ▼

Малина 100,00 0,00 140,00 0,00 120,00 0,00 100% ▲

Смородина (чорна) 35,00 -5,00  60,00 -15,00  45,00 -10,00  13% ▲

Вишня 15,00 -5,00  35,00 -5,00  25,00 -5,00  ▲

Черешня 35,00 5,00 60,00 0,00 50,00 5,00 ▲

Абрикос 30,00 5,00 50,00 10,00 40,00 5,00 -11% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)



ПРОФЕСІОНАЛ
№ 27 (949) | 22 липня | 2022

www.fruit-inform.com | 18

РИНКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ОВОЧІ В ПОЛЬЩІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Огірки 26,00 -1,00  31,00 -3,00  29,00 -2,00  190% ▲

Томати В 22,00 -3,00  24,00 -3,00  23,00 -3,00  15% ▲

Томати ВВ 23,00 -3,00  25,00 -3,00  24,00 -3,00  14% ▲

Капуста білоголова 8,00 0,00 12,00 1,00 10,00 0,00 150% ▲

Капуста червоноголова 7,00 0,00 11,00 0,00 9,00 0,00 -31% ▼

Капуста пекінська 15,00 -1,00  19,00 -1,00  17,00 -1,00  13% ▲

Морква 10,00 2,00 12,00 0,00 11,00 1,00 10% ▲

Буряк 7,00 -1,00  9,00 -3,00  8,00 -2,00  0% ▲

Цибуля жовта 7,00 -1,00  10,00 -1,00  8,00 -2,00  14% ▲

Цибуля червона 17,00 3,00 20,00 1,00 19,00 3,00 12% ▲

Картопля 4,00 0,00 6,00 0,00 5,00 0,00 25% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ЯБЛУКА В ПОЛЬЩІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Голден Делішез 10,00 2,00 12,00 2,00 11,00 2,00 10% ▲

Айдаред 8,00 1,00 10,00 2,00 9,00 2,00 125% ▲

Джонаголд 8,00 1,00 10,00 2,00 9,00 1,00 50% ▲

Гала 8,00 -1,00  14,00 0,00 11,00 -1,00  
Ранні сорти 10,00 0,00 17,00 0,00 14,00 0,00

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА ФРУКТИ В ПОЛЬЩІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Апельсин 24,00 4,00 31,00 0,00 27,00 1,00 -18% ▼

Мандарин 41,00 0,00 61,00 0,00 51,00 0,00 0% ▲

Лимон 41,00 0,00 48,00 0,00 44,00 0,00 13% ▲

Банан 27,00 0,00 33,00 0,00 30,00 0,00 0% ▲

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)

 X ПОЛЬЩА

ЦІНИ ВИРОБНИКІВ НА СЕЗОННІ ФРУКТИ ТА ЯГОДИ В ПОЛЬЩІ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

мін. макс. сер. зм. за рік, %

Лохина 68,00 -41,00  109,00 -68,00  89,00 -54,00  20% ▲

Суниця садова 48,00 7,00 75,00 7,00 61,00 6,00 45% ▲

Малина 136,00 0,00 177,00 0,00 157,00 0,00 9% ▲

Порічка (червона) 27,00 -28,00  68,00 -34,00  48,00 -20,00  -9% ▼

Смородина (чорна) 75,00 7,00 109,00 -27,00  92,00 -31,00  ▲

Вишня 24,00 -3,00  34,00 -7,00  29,00 -5,00  26% ▲

Черешня 41,00 7,00 68,00 7,00 55,00 7,00 -2% ▼

Персик 27,00 -7,00  41,00 0,00 34,00 -3,00  21% ▲

Абрикос 34,00 48,00 41,00

Ціни надаються на продукцію стандартної якості, без ПДВ та додаткових витрат (EXW)
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ЦІНИ НА ОВОЧІ ТА ФРУКТИ НА ГУРТОВИХ 
РИНКАХ СТАНОМ НА 22.07.22

ЦІНИ ГУРТОВИХ РИНКІВ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

Шувар (Львів, Україна) Столичний (Київ, 
Україна)

Броніше (Варшава, 
Польша)

мін. макс. сер. зм. за 
тиж мін. макс. сер. зм. за 

тиж мін. макс. сер. зм. за 
тиж

Абрикос 30 50 40 0% 35 60 50 40% 22 40 32 -19%
Апельсин 35 45 40 17% 39 50 40 15% 30 47 34 0%
Баклажан 67 70 69 12% 75 85 75 0% 27 37 34 -21%
Банан 30 32 31 7% 30 30 30 15% 30 34 33 0%
Буряк 20 20 20 0% 23 30 25 -8% 7 12 9 -13%
Буряк ранній 20 22 21 -20% 10 17 13 0%
Виноград білий 112 120 116 0% 61 88 74 0%
Виноград киш-миш
Виноград Молдова
Виноград червоний
Виноград чорний 112 120 116 0% 54 88 81 0%
Вишня 30 45 38 -14% 35 50 40 0% 27 43 34 -21%
Груша в/г 45 45 45 -10% 37 61 44 0%
Груша Конференція 20 37 34 -20%
Диня 50 50 50 54 74 68 0%
Кабачки 10 15 13 -33% 20 25 20 100% 20 27 23 0%
Кавун 18 20 19 0% 15 30 23 -40% 14 20 18 8%
Капуста білоголова 20 25 23 25 35 32 0% 12 17 13 20%
Капуста білоголова рання 34 40 37 0%
Капуста брокколі 35 45 40 40% 23 27 25 15%
Капуста пекінська 55 55 55 22% 60 75 65 50% 13 20 17 -35%
Капуста червоноголова 8 11 10 0%
Картопля 8 8 8 -33% 4 6 6 0%
Картопля рання 5 10 8 -44% 12 16 14 -14%
Кріп 140 200 170 133% 150 180 150 0%
Лимон 60 60 60 -8% 60 70 65 0% 34 54 47 -15%
Лохина 70 110 90 -30% 68 136 88 -50%
Малина 120 130 120 0% 156 190 177 5%
Мандарин 30 35 33 0% 47 68 57 0%
Морква 20 22 21 0% 9 11 10 13%
Морква рання 20 25 23 -33% 27 30 27 0% 13 20 17 0%
Огірок довгоплідний
Огірок короткоплідний 20 22 21 33% 25 30 25 25% 30 44 34 -12%
Ожина 130 130 130 136 170 156 0%
Перець солодкий жовтий 70 80 75 47 54 51 -27%
Перець солодкий зелений 60 65 65 9% 20 30 27 -26%
Перець солодкий 
червоний 80 85 83 -11% 90 100 90 6% 47 54 51 -27%

Персик 25 50 38 0% 20 40 30 -43% 23 37 34 -32%
Петрушка 60 100 80 0% 120 130 130 20%



ПРОФЕСІОНАЛ
№ 27 (949) | 22 липня | 2022

www.fruit-inform.com | 20

РИНКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЦІНИ ГУРТОВИХ РИНКІВ СТАНОМ НА 22.07.2022, ГРН/КГ

Шувар (Львів, Україна) Столичний (Київ, 
Україна)

Броніше (Варшава, 
Польша)

мін. макс. сер. зм. за 
тиж мін. макс. сер. зм. за 

тиж мін. макс. сер. зм. за 
тиж

Порічка червона 27 68 47 -50%
Редис
Слива 15 25 20 -50% 20 30 20 -33% 10 20 13 -71%
Смородина чорна 45 75 50 0% 74 109 88 9%
Суниця садова 150 150 150 51 136 57 28%
Томат салатний 43 52 48 8% 60 65 60 0% 22 34 28 -27%
Томат столовий 30 30 30 0% 30 40 32 -33% 23 30 27 -4%
Цибуля зелена 70 150 110 17% 90 120 100 0% 80 120 100 0%
Цибуля ріпчаста жовта 21 25 23 5% 22 25 23 10% 9 11 11 0%
Цибуля ріпчаста рання 20 27 23 11%
Цибуля ріпчаста салатна 20 22 21 0% 20 27 23 0%
Часник 55 100 78 -21% 60 80 70 -14% 40 54 47 0%
Черешня 55 55 55 10% 35 40 40 40% 54 88 68 59%
Яблука Айдаред 13 15 14 86%
Яблука в/г 15 18 18 67%
Яблука ранні 20 23 22 150%
Яблука Гала 8 13 10 0%
Яблука Голден Делішез 8 14 12 0%
Яблука Гренні Сміт
Яблука Джонаголд
Яблука Ренет Симиренка
Яблука Фуджі 12 13 13 71%
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НОВИНИ СВІТОВОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО 
РИНКУ

ЕКСПОРТ ТОМАТІВ У ПОЛЬЩУ НАЛАГОДИЛИ ВИРОБНИКИ ОВОЧІВ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА)

Підприємство «Агроконцерн» у селі Зоря Рівненської області (Україна) на 8,3 га теплиць 
вирощує червоні та рожеві томати та частину продукції експортує до Польщі. Про 
це повідомляє AgroTimes із посиланням на прес-службу Рівненської ОВА, передає 
інтернет-портал EastFruit.

«Починали із трьох гектарів, а на сьогоднішній день на виробництві вже 8,3 га теплиць. 
Щорічно збираємо близько 50 кг продукції із квадратного метра. Використовуємо 
нові технології, підлаштовуємось під сучасні умови роботи. Ми вирощуємо два основні 
сорти – червоний помідор «Раїса» та рожевий – «Есміра». Насіння закуповуємо лише 
голландське», – розповів головний агроном тепличного комбінату Микола Сич.

На підприємстві спочатку використовували торфосуміші, потім перейшли на мінеральну 
вату, систему крапельного поливу, автоматизовану систему клімат-контролю.

Готовий товар підприємства йде на місцевий ринок та в сусідні області, найбільше – до 
супермаркетів. Також експортується до Польщі.

Підприємство забезпечує роботою 130 працівників.

У МОЛДОВІ ЦІНИ НА КАВУНИ У ЛИПНІ НИЗЬКІ ЧЕРЕЗ РУМУНСЬКИЙ 
ІМПОРТ

На молдавському ринку динаміка оптових цін на кавуни в нинішньому сезоні 
значно відрізняється від плодоовочевого ринку країни, що прогнозувався багатьма 
операторами. Багато хто з них сходився на думці, що ціни будуть високими як мінімум до 
початку серпня. Проте вже до середини липня вони опустилися до 3,5-4 леїв кг ($0,25-
0,26/кг). В останньому п'ятиріччі рівень цін на кавун у леях був нижчим лише у 2018 році 
(3 леї/кг, $0,24/кг). Про це повідомляє інтернет-портал EastFruit.

Прогноз високих цін на кавун у першій половині маркетингового сезону-2022 
ґрунтувався на двох факторах. Перший — різке скорочення площі кавунових плантацій 
в Україні, а до війни на долю сусідньої країни припадало приблизно 30% кавунового 
імпорту Молдови. Другий – менш масштабне, але також дуже значне скорочення посівів 
кавуна у самій Молдові (за експертними оцінками – приблизно до 1-1,2 тис. га).

Проте вже на початку сезону ситуація почала розвиватися за іншим сценарієм. Продаж 
розпочався в середині червня, приблизно на десять днів пізніше, ніж минулого року, але 
в середньому з нижчого цінового старту – 12-13 леїв/кг, $0,68/кг (у 2021 – 15 леїв/кг, $0,85 / 
кг). Причина – несподіваний імпорт кавунів із Греції за порівняно невисокою ціною.

На початку липня на рівень оптових цін жорстко натиснув нехарактерний для 
молдавського ринку імпорт кавуна із сусідньої Румунії. Низькі оптові ціни на румунські 
кавуни, на думку ринкових операторів, зумовлені відносно невисокими (порівняно 
із загальним регіональним рівнем) витратами на логістику. Це стало можливим 
завдяки завантаженню молдавського вантажного автотранспорту, що повертається до 
Республіки Молдова з Румунії. Загалом, за оцінкою трейдерів, на молдавський ринок 
надійшло за короткий період наприкінці червня – на початку липня близько 20-30 
автофур румунських кавунів.

На початку поточного тижня ціни на кавуни в Молдові стабілізувалися і навіть 
трохи зросли – у середньому трохи більше ніж 4 леї/кг. Щось подібне на недовгий 
період наприкінці липня траплялося у посушливі сезони, зокрема – у 2020. Проте 
найімовірніше в серпні процес здешевлення кавунів продовжиться.

https://agrotimes.ua/ovochi-sad/tomaty-z-rivnenshhyny-eksportuyut-do-polshhi/
https://east-fruit.com/novosti/eksport-tomatov-v-polshu-naladili-ovoshchevody-rovenskoy-oblasti-ukraina/
https://east-fruit.com/novosti/v-moldove-tseny-na-arbuzy-v-iyule-nizkie-iz-za-rumynskogo-importa/
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ОГЛЯД СВІТОВОГО РИНКУ ЛОХИНИ

Китай став лідером виробництва
Виробництво та споживання лохини продовжує зростати у всьому світі, незважаючи на 
несприятливі погодні умови в деяких країнах та зростання витрат на виробництво.

Китай залишається найбільшим у світі виробником лохини, обігнавши Північну Америку 
у 2019 році. Нестача робочої сили була основною проблемою в деяких країнах, тому деякі 
виробники у Великобританії починають збирання врожаю пізніше. В Італії є побоювання 
з приводу нестачі води, тоді як в Австралії виробники втратили 10% урожаю по всій 
країні через сильні дощі та повені. Тим часом у Південній Африці розгорілися суперечки 
щодо зниження прибутку від вирощування лохини після того, як минулого року в країні 
видався складний сезон для виробництва цієї ягоди. Однак, незважаючи на ці труднощі, 
попит на популярну ягоду продовжує зростати, і перспективи світового ринку лохини 
загалом позитивні.

Нідерланди: Сезон збору лохини стартував повільно
Сезон марокканської лохини в Нідерландах пройшов чудово. Протягом перших тижнів 
постачання ягоди до Європи встановилися дуже високі ціни. Але починаючи з 15-16 
тижнів, трейдери спостерігали значне зниження вартості ягоди на ринку після старту 
сезону лохини в Іспанії за одночасного зростання поставок з Марокко. Сезон поставок 
лохини з Іспанії виявився більш розтягнутим, ніж зазвичай. У цей час розпочався 
сезон експорту лохини з Сербії. Нідерландські імпортери відзначають високу якість 
сербських ягід - твердість, крихкість та гарний смак. По мірі зростання обсягу поставок 
ціна потроху знижується, що впливає на вартість реалізації ягід з інших країн. Наприкінці 
червня повільно стартувало збирання врожаю лохини в Нідерландах. Сезон розпочався 
за сприятливих умов, тому він може стати успішним для голландських виробників. 
Тим часом трейдери попереджають покупців, що якість має свою ціну, тому не можна 
порівнювати ціну ягід останніх постачань з Південної півкулі, де виробники звільняють 
склади від залишків із вартістю реалізації лохини нового врожаю з Сербії, Нідерландів та 
Німеччини.

Бельгія: Частка органічної лохини продовжує зростати
У Бельгії також розпочався сезон збору лохини. Попит на ягоду високий. У місцевих 
виробників були побоювання щодо врожаю через заморозки та відсутність опадів у 
березні. Але, на щастя, ці чинники не позначилися на якості продукції, вона чудова. Збір 
ягоди стартував на 2 тижні раніше, ніж минулого року. Більше того, ціни знаходяться на 
прийнятному для виробників рівні і вони сподіваються, що така вартість збережеться 
протягом усього сезону.

У Бельгії продовжує зростати виробництва органічної лохини. Зараз на неї припадає 
20% всього обсягу вирощеної ягоди. Попит на органічний продукт у Бельгії також 
продовжує зростати з кожним роком. Тож у роздрібних точках продажу така ягода 
з'являється все частіше.

Німеччина: Розпочалося збирання врожаю
Німецький ринок лохини зараз характеризується різноманітністю постачальників 
ягід, насамперед із Сербії та Румунії. Крім того, на внутрішній ринок надходять останні 
партії іспанської продукції, а також ягоди з Італії та Португалії. З 25-го тижня у магазинах 
з'явилася місцева ягода, вирощена у тунелях. Трохи пізніше у продажі з’явиться лохина 
сорту Duke. А за кілька тижнів стартують постачання лохини з Польщі. Поки що ціни 
на продукцію трохи нижчі за минулорічний рівень, незважаючи на те, що виробничі 
витрати продовжують зростати.
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Великобританія: Нестача робочої сили затримує збирання лохини на 
тиждень
Попит на ягоду в країні хороший, але виробники загалом стурбовані падінням 
купівельної спроможності населення, що впливає на попит на ягоди. Суниця садова 
та малина вважаються традиційно британськими літніми ягодами, лохина не є такою, 
оскільки її традиційно імпортують цілий рік.

Польща та Південна Європа можуть виробляти продукцію за дуже 
конкурентоспроможними цінами, та все ж Великобританія самостійно може 
забезпечити себе лохиною у літні місяці.

Споживання лохини у Великій Британії, як і раніше, зростає, але для підвищення 
конкурентоспроможності британським виробникам необхідно перейти на 
механізований збір урожаю, це зробить виробництво ягоди економічно ефективним.

Франція: Збір урожаю розпочався із затримкою, але якість ягід не 
постраждала
У Франції продажі іспанської лохини тривали до кінця червня. В той же час на ринку 
з'явилася місцева ягода. Велика її частина, як і раніше, упакована в лотки по 125 грамів. 
Спекотна погода змусила виробників вдатися до поливу. На південному заході країни 
плантації постраждали від заморозків на початку квітня. Холоди затримали початок 
дозрівання ягоди приблизно на 3 тижні. Але, на відміну від минулого сезону, урожай 
виглядає добрим з погляду валового збору. Що стосується якості, то зараз вона 
задовільна.

Загалом ринок лохини у Франції продовжує розвиватися, а попит на неї постійно 
зростає.

Італія: Тривала посуха може  скоротити площі під лохиною
Спека в північній Італії далася взнаки на врожаї лохини. Ягода цього року дрібніша, а її 
дозрівання через погоду відбувається швидше. Через нестачу води для поливу фермери 
ризикують втратити частину посівних площ. На північному заході Італії обсяг урожаю 
становить лише 50% від звичайного рівня. Ціни не дуже високі, тому що на ринку досить 
дешевої іспанської ягоди, яка є більш конкурентоспроможною, ніж місцева продукція.

Іспанія: Місцеві виробники чекають на коригування ціни
У середині червня ціни на іспанську лохину значно зросли. Тим не менш, вартість поки 
що низька через те, що на ринок надходили досить великі обсяги ягоди. Щойно пік 
сезону мине, обсяги виробництва лохини швидко знизяться. Підраховано, що понад 95% 
загального обсягу врожаю вже реалізовано. У поточному сезоні обсяг продажів вищий 
більш ніж на 20%, ніж минулого сезону. Постачання ягоди з провінції Уельва продовжує 
зростати, як і імпортні поставки з країн - виробників лохини. На думку галузевих 
експертів, ціна ягоди знизяться, що може стимулювати зростання споживання.

Південна Африка: Виробництво лохини продовжує зростати, 
незважаючи на зниження прибутковості виробництва
Минулого року Південна Африка експортувала 20 000 тонн лохини. Цього сезону, за 
приблизними прогнозами, ця цифра зросте до 25 000 тонн. Проте, експорт може бути й 
вищим. (Минулого року загальний обсяг виробництва становив 31 500 тонн.)

У 2021 році виробники лохини ПАР зіткнулися з серйозними логістичними труднощами. 
На доставку фруктів до Європи витрачалося до 60 днів. Експорт виявився нижчим, 
ніж очікувалося, і Бюро фермерської та сільськогосподарської політики заявило, що 
експортні ціни в 2021 році були на 14% нижчими, ніж роком раніше, в основному через 
нижчі ціни в Європі.
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За даними Національної ягідної організації, наразі у Південній Африці площі 
вирощування лохини досягають 2826 гектарів (74% з них припадає на Західний Кейп, 
20% – на регіон Лімпопо). У рамках розвитку галузі застарілі сорти замінені на сучасніші. 
На наступний рік площі під лохиною зростуть до 3208 га.

Для порівняння, у Перу, яка є прямим конкурентом Південної Африки з виробництва 
лохини, налічується 12 000 гектарів лохини.

Китай: Покупці цінують ягоду з восковим нальотом
На китайському ринку можна придбати вітчизняну лохину з березня по липень. Сезон у 
країні стартує приблизно у березні. Ціни цього року на ранню ягоду коливалися близько 
40 євро за кілограм. На середину квітня, коли на ринок надійшли великі партії продукції 
з провінції Юньнань, ціна впала до 100 юанів, 14 євро за кілограм.

У 2019 році Китай випередив США з виробництва лохини, ставши світовим лідером за 
цим показником. До топ-5 найбільших провінцій Китаю з вирощування лохини у 2020 
році увійшли Гуйчжоу, Сичуань, Аньхой, Ляонін та Шаньдун. Виробництво в провінції 
Юньнань розвивається швидкими темпами, особливо це стосується ранньостиглих 
сортів.

Великими експортерами лохини в Китай є Чилі та Перу. В останні роки експорт лохини з 
Перу до Китаю різко зріс - майже з нуля в 2010 році до 63 500 тонн в 2019 році. Китайські 
споживачі віддають перевагу лохини з білим восковим нальотом, характерним для 
деяких сортів.

Північна Америка: Низькі поставки лохини призводять до зростання цін
Обсяги поставок лохини на ринок США в 2022 році менші, ніж зазвичай характерно для 
цієї пори року.

На Західному узбережжі США наприкінці червня відчувався брак продукції через 
перенесення сезону збирання врожаю в Каліфорнії. У цьому штаті сезон збирання 
врожаю лохини в 2022 році почався дещо раніше звичайного і також раніше закінчився, 
що призвело до порушення звичайно гладкого переходу до постачання лохини зі штату 
Орегон наприкінці червня. Водночас холодна весна у штатах Орегон, Вашингтон та у 
Британській Колумбії призвела до затримки старту збору врожаю на Північному Заході 
тихоокеанського узбережжя Америки та загальної нестачі продукції на ринку наприкінці 
червня. Ситуація виправилась у середині липня з виходом сезону збирання врожаю на 
звичайний рівень.

Тим часом на Східному узбережжі США постачання лохини йдуть у звичному обсязі. У 
штаті Нью-Джерсі встановилася сприятлива погода. Далі сезон перейде на постачання 
лохини зі штату Мічиган.

Попит на лохину, як і раніше, залишається високим завдяки рекламним та 
маркетинговим акціям, які проводять постачальники. Однак цей високий попит та 
скорочення обсягів ягоди на ринку призвели до високих цін реалізації лохини під час 
традиційних "ягідних" свят, таких як День Канади 1 липня та День незалежності США 
4 липня, під час яких споживання ягід у США та Канаді різко зростає. Липень також 
оголошений Національним місяцем лохини в США.

Постачальники ягід очікують, що ціни дещо знизяться і баланс на ринку буде знайдений 
до кінця липня - початку серпня, коли зростуть постачання з північно-західних штатів 
країни, а ягода з Нью-Джерсі та Мічигану все ще будуть у продажу.


