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Bilance žní: Tam, kde pršelo, jsou spokojeni
Sklizeň obilovin skončila na Vysočině v uplynulém týdnu. Zejména na Třebíčsku ovlivnilo výnosy sucho, ale oproti loňsku sklidili méně všude
JIŘÍ JÍRA

Vysočina – Žně 2017 na
Vysočině skončily v před-
posledním srpnovém týd-
nu, kdy pěstitelé na
Havlíčkobrodsku, Jihlavsku,
Pelhřimovsku a Žďársku

Jihlavsku,
Žďársku
Jihlavsku,

pokosili poslední tři pro-
centa ploch osetých letos
obilím. Na Třebíčsku byli
zemědělci tradičně rychlej-
ší, tam měli sklizeno o tý-
den dřív.
Avšak právě úroda na

Třebíčsku, kde ji pozname-
nalo výrazné sucho, se nej-
víc postarala o to, že hek-
tarový výnos letošních žní
na Vysočině je nejslabší za
posledních pět let. Na Tře-
bíčsku sklidili pěstitelé
pouze 3,87 tuny obilí
z hektaru, což je dokonce
o 2,34 tuny méně než před
rokem.
Přestože byl hektarový

výnos nižší ve srovnání
s předešlými lety i v dalších
čtyřech okresech, za celko-
vý propad sklizně v regionu
může právě slabý výnos
v nejjižnějším okresu Vy-
sočiny. „Sucho na Třebíčsku
se na výsledku letošních
žní opravdu výrazně nega-
tivně projevilo. V tomto
okrese, ale to platí i pro
jižní části Jihlavska nebo
Žďárska,
jižní
Žďárska,
jižní

byl právě v dů-
sledku sucha výnos citelně
nižší než v minulých le-
tech,“ potvrdil ředitel

Okresní agrární komory
Jihlava Vlastimil Vaněk,
který každoročně monito-
ruje žně na celé Vysočině.
Negativní dopad sucha

byl patrný na výnosu už od
počátku letošních žní, které
na Vysočině začaly ve dru-
hé polovině července.
Skončily pak ve stejném

období jako v posledních
letech. „Průběh sklizně byl
letos přesně takový, jaký je
pro Vysočinu obvyklý,“ při-
pomněl Vaněk.
V celokrajských datech

bude za rok 2017 figurovat
údaj, že zemědělci sklidili
ze 131 660 hektarů, na
nichž v letošním roce obilí

pěstovali, 694 585 tun obilí
s celokrajským průměrným
hektarovým výnosem 5,28
tuny.
„Je to zhruba o tunu

z hektaru méně než loni,
kdy průměrný hektarový
výnos byl 6,22 tuny. Výnos
v jednotlivých oblastech,
ale i u jednotlivých podni-

ků, se dost různí. Tam, kde
měli vláhu, tam mohou být
se sklizní spokojeni,“ dodal
Vaněk.
Srovnání letošních žní

s těmi loňskými je ovšem
poněkud diskutabilní. Loni
totiž byla úroda na Vysoči-
ně v řadě ohledů mimo-
řádně vydařená.

Ve srovnání předešlými
lety se letos dařilo žitu, u
něhož je hektarový výnos
(6,34 tuny) nejlepší za po-
sledních pět let, a triticale,
kde je výnos (5,60 tuny)
nejlepší za tři roky.
U hlavních plodin, jimž

jsou na Vysočině ozimá
pšenice a jarní ječmen (le-
tos jimi bylo oseto 78 pro-
cent ploch určených ke
sklizni), byla úroda nej-
slabší za posledních pět let.
U ozimé pšenice zůstal

poprvé za posledních pět
let hektarový výnos pod
hranicí šesti tun, když do-
sáhl hodnoty 5,58 tuny
z hektaru. U jarního ječ-
mene byl propad výnosu
obdobný, nakonec země-
dělci sklidili v průměru 4,62
tuny z hektaru.
Podmínky nepřály ani

řepce olejné, také v tomto
případě představuje hekta-
rový výnos 3,1 tuny nej-
horší výsledek za posled-
ních pět roků. „U řepky ne-
ní propad výnosu tak vý-
razný jako u obilí,“ doplnil
Vaněk.
Horší bude letos také

kvalita zrna. „Opět je na vi-
ně sucho. Třeba na Třebíč-
sku, o němž jsme už hovo-
řili, nenarostlo nic. Tam
budou mít některé podniky
problémy, neboť nebudou
mít ani krmení,“ uzavřel
hodnocení letošních žní na
Vysočině Vlastimil Vaněk.
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