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Úvodní slovo

Kolo roku se pomalu otoči-
lo o další dvanáctinu. Léto se 
mění na podzim. Na území Vy-
sočiny už na sklonku prázd-
nin skončily žně, máme za se-
bou dožínky a finišuje sklizeň 
brambor. Agrární sektor je 
pro Vysočinu klíčovým odvět-
vím – jak z hlediska zaměst-
nanosti, soběstačnosti, tak 
i spolupráce. „I přesto, že sa-
mospráva Kraje Vysočina má 
na samotný sektor minimální 
vliv a nemá vůči němu žádné 
povinnosti a vlastně ani prá-
va, nedokážu si představit, 
že bychom ho z pohledu kra-
je nepodporovali. Zeměděl-
ství a Vysočina k sobě patří, 
i když v posledních letech mu-
síme hodně bojovat o jeho udr-
žení nejen s rozmary přírody, 
ale i úředními komplikacemi, 
dopady vyhlášek a nařízení 
vydaných centrálními úřady,“ 
říká hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Redakce měsíčníku Kraj Vyso-
čina proto regionálnímu země-
dělství věnuje v tomto čísle více 
prostoru, než je obvyklé.

Brambory rostou na čtyřech 
nenápadných pokusných polích
Hned na třech nenápadných pokusných polích 
zkoušejí zemědělci na Vysočině pěstovat brambory 
bez běžně používaných herbicidů. Pod dohledem 
vědeckých pracovníků v praxi ověřují odolnost nejčastěji 
používaných odrůd proti plevelům, škůdcům a ve finále 
vyhodnotí dopady pokusné regulace na obvyklý výnos.

Modelují vlastně podmínky, kte-
ré v budoucnu budou muset re-
spektovat kvůli omezením vy-
cházejícím ze zvýšené ochrany 
vodní nádrže Švihov. Vše nasvěd-
čuje tomu, že v budoucnu budou 
možná dobré brambory z Vysoči-
ny hodně vzácným zbožím a tomu 
bude odpovídat i jejich cena.

Experimentální políčka 
brambor sledují pracovníci 
Výzkumného ústavu bramborář-
ského Havlíčkův Brod v katastrech 
největších producentů brambor 
na Pelhřimovsku. V tuto chvíli jde 
o jediná pole podobného zaměření 
v Česku. „Sledujeme dopady 
chemických ošetření u brambor 
sadbových, konzumních i průmy-
slových. Na malé ploše testujeme 
variantně použití do budoucna 

pro vodohospodáře schůdných 
a povolených herbicidů. U většiny 
z nich je účinnost na plevele 
nízká, brambory trpí suchem, 
neboť přerostlý plevel jim 
konkuruje, v některých místech 
je zřejmé napadení mandelin-
kou a hlodavci,“ říká Pavel Kasal 
z Výzkumného ústavu brambo-
rářského Havlíčkův Brod. Petr 
Laštovička ze šlechtitelské stanice 
Selekta Pacov odhaduje, že ze 
současného výnosu 35–40 tun 
brambor na hektar v budoucnu 
při zohlednění všech státem 
navržených omezení sklidí ze 
stejné výměry stěží polovinu. 
To bude mít dopady na cenu 
českých brambor, také na jejich 
dostupnost a trh se tak ještě více 
otevře bramborám ze zahraničí.

Jedno z pokusných polí je těsně 
za hranicemi obce Křelovice 
na Pelhřimovsku. Jiří Nevosád, 
ředitel místní akciové společ-
nosti SENAGRO, a. s., Senožaty 

sleduje plevelem zarostlé pokusné 
pole s velkými obavami. Pěstování 
brambor je pro jeho družstvo, 
stejně jako pro desítky dalších 
v regionu, základem rostlinné 

výroby. I přesto, že letos se zdá 
být podle prvních odhadů sklizeň 
brambor slibná, je otázkou času, 
jak dlouho si takto Vysočina ještě 
povede. Jitka Svatošová

  V Kraji Vysočina je v současné 
době zhruba třetina českých 
polí osázených bramborami.

  Zemědělci na Vysočině pěs-
tují především později zrající 
odrůdy brambor.

  Jen pro porovnání: cena pro 
velké řetězce se při pro-
deji konzumních brambor 
pohybuje kolem 3–4 korun 
za kilogram.

  Při tzv. prodeji ze dvora je cena 
brambor na Vysočině v relaci 
6–9 korun za kilogram.

Žně v regionu skončily, ovlivnilo je sucho
Žně na Vysočině skončily těsně před začátkem školního roku. Výnos 
z hektaru je letos v průměru 5,28 tuny obilí, přibližně o tunu méně 
než před rokem. Jak informovala Agrární komora Kraje Vysočina, 
nejhůře kvůli suchu dopadlo Třebíčsko, kde je nejvíc obilných polí 
v kraji. Průměrný hektarový výnos tam zůstal pod čtyřmi tunami. 
Naopak na Havlíčkobrodsku, kde byla úroda obilí nejlepší, ho 
zemědělci z hektaru odvezli přes 6,3 tuny.

Na Vysočině letos obilí družstva zasela 
na 131 660 hektarech polí, sklizeň začala 
naplno ve druhé polovině července. Nej-
lepší výnos, přes 6,3 tuny, měli pěstitelé 
žita. Více než pět tun na hektaru se v prů-
měru urodilo ozimé pšenice, ozimého ječ-
mene a triticale. Ovsa ale bylo z hektaru 
sklizeno jen 3,88 tuny.

Z okresů Vysočiny dopadly žně nejlépe 
pro zemědělce na Havlíčkobrodsku, 

kde byl průměrný hektarový výnos obilí 
6,35 tuny. Na Jihlavsku a na Pelhřimov-
sku se obilí v průměru na hektaru urodilo 
5,85 tuny a na Žďársku 5,42 tuny.

Nižší výnosy než vloni jsou na Vysočině 
i u řepky, jejíž sklizeň na více než 
41 tisících hektarech skončila v půli 
srpna. Průměrný hektarový výnos 
3,10 tuny je v porovnání s loňským 
výsledkem mírně nižší. Jitka Svatošová Žně na Vysočině skončily na přelomu prázdnin. 
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Jiří Nevosád s ukázkou běžně ošetřené sklizně.

Dvě různě ošetřená pole. Vlevo bez ošetření běžnými, povolenými herbicidy 
viditelná převaha plevele, vpravo ukázka běžně ošetřeného pole brambor.

Pavel Kasal s radním Kraje Vysočina Martinem Hyským při odečtení výsled-
ků na experimentálním poli u Křelovic.

Kongres lesní 
pedagogiky
Začátkem října bude Vysočina 
hostit Evropský kongres lesní 
pedagogiky. Pro jedno z největ-
ších odborných setkání zaměřené 
na environmentální vzdělávání 
v lese byly vybrány Milovy. Podle 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 
Běhounka je Vysočina v rámci 
České republiky nejdéle fungují-
cím krajem, který se této proble-
matice věnuje. Cílem kongresu 
bude předávání příkladů dobré 
praxe, představení lesa jako 
učebny a nástroje pro pochopení 
fungování všech přírodních vazeb.

Pavel Bartoš
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