
JESENNÝ DISPEČING k 26.10.2009 
- Nepriaznivé počasie aj naďalej spomaľuje zberové práce 

Stav jesenných zberových prác, produkcia a hektárové úrody 

Plocha  Produkcia 

*osiata k      
20. 05. 2009 

pozberaná od 
začiatku 

zberových 
prác  

pozberaná / 
osiata 

celkom od 
začiatku 

zberových prác 

úroda Plodina 

ha ha % t t.ha-1 
Kukurica na zrno 138 969,74 52 590,32 37,84 353 872,37 6,73 
Slnečnica 84 037,16 77 835,84 92,62 183 992,59 2,36 
Cukrová repa 15 944,02 6 785,38 42,56 339 950,65 50,10 
Zemiaky 11 000,95 10 379,78 94,35 229 097,95 22,07 

Vysvetlivky:  *podľa ŠÚ SR; 

Aj výsledky štvrtého cenzu jesenných zberových prác potvrdzujú spomalenie, 
resp. prerušenie zberu monitorovaných komodít v dôsledku nepriaznivého 
počasia. Tomuto konštatovaniu zodpovedá aj nárast počtu pozberaných 
hektárov jednotlivých plodín, keď v uplynulom týždni bolo pozberaných 11 793 
ha kukurice na zrno, 2 754 ha slnečnice, 1 006 ha cukrovej repy a 147 ha 
zemiakov. 

Na zber čaká ešte 5% plôch zemiakov a približne 7% plôch slnečnice. 
Doposiaľ bola pozberaná viac ako tretina plôch kukurice na zrno a podľa 
harmonogramu stanoveného oboma cukrovarmi pokračuje kontinuálne aj zber 
cukrovej repy, ktorá je pozberaná približne zo 43% plôch. 

Doterajšia produkcia kukurice na zrno predstavuje asi 354-tisíc ton s 
priemernou úrodnosťou 6,73 tony na hektár, čo je v porovnaní s vlaňajším 
celoštátnym priemerom menej o 1,46 t/ha. V percentuálnom vyjadrení ide 
o pokles približne 18%. V roku 2008 bola definitívna úroda kukurice v SR na 
úrovni 8,19 t/ha.  

Kukurica je v súčasnosti pozberaná z približne 38% plôch. Ešte zostáva zožať 
viac ako 86-tisíc hektárov. Jej cena je v súčasnosti na úrovni 82 až 91 € za 
tonu, čo predstavuje medziročný pokles o cca 9%. 

V pokročilejšom ako zber kukurice na zrno je zber slnečnice. Pestovatelia ju 
zozbierali z viac ako 92 percent plôch. Doterajší celoštátny hektárový 
priemer je 2,36 tony, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom menej o 
0,21 t/ha. V percentuálnom vyjadrení ide o viac ako 8% pokles. Vzhľadom na 
množstvo pozberaných hektárov môžeme konštatovať, že ani táto plodina 
nedosiahne výšku úrody z minulého roka. V roku 2008 bola definitívna úroda 



slnečnice v SR na úrovni 2,57 t/ha. Doterajšia produkcia dosiahla približne 
184-tisíc ton. 

Jej cena v súčasnosti osciluje na úrovni 175 až 242 € za tonu, čo predstavuje 
medziročný pokles o viac ako 24%.  

Pokles úrod sa očakáva aj pri cukrovej repe. Pri dvoch pätinách pozberaných plôch 
predstavuje pokles cca 18%. V súčasnosti je úrodnosť na úrovni 50,10 t/ha. 
V porovnaní s tou minuloročnou je nižšia o 10,97/ha. Priemerná úroda v roku 2008 
bola 61,07 t/ha. 

V úplne opačnom svetle sa javí úroda zemiakov. Tá v súčasnosti dosahuje 22,07 
t/ha, čo je v porovnaní s úrodou dosiahnutou v predchádzajúcom roku viac o 4,88 
t/ha. V roku 2008 bola priemerná úroda zemiakov v SR na úrovni 17,19 t/ha. 

Aktuálne správy z vybraných regiónov Slovenska (42. týždeň): 
V okrese Levice v priebehu minulého týždňa vplyvom daždivého počasia výrazne 
nepostúpil zber jesenných plodín, ani osev ozimín. V roku 2008 v tomto období sme 
mali pšenicu zasiatu na 90 % plánovanej výmery a pri ostatných plodinách bola 
zasiata celá výmera. V tomto roku sú zasiate plodiny len na 60 – 70 % oproti plánu. 
Zber kukurice je v tomto období v omeškaní oproti stavu v predchádzajúcom roku 
o 25 % výmery a cukrová repa až o 40 %. 

Stav v jesenných zberových prácach je bez zmeny aj v okrese Martin, a to z dôvodu 
nepriaznivého počasia. 

Pred ukončením je zber slnečnice a zemiakov v okrese Veľký Krtíš. Kukurica veľmi 
slabý pohyb.  

Stav jesenných zberových prác nepokročil v minulom týždni ani o jeden hektár v 
dôsledku nepriaznivého počasia ani v okrese Vranove nad Topľou. 

V okrese Bánovce nad Bebravou bol zber kukurice na zrno pre vysokú vlhkosť (28-
32%) prerušený. Pred ukončením je jesenný osev obilnín na ploche približne 
rovnakej ako v roku 2008. Zber cukrovej repy pokračuje podľa harmonogramu 
cukrovaru v Trenčianskej Teplej. 

Z titulu nepriazne počasia v okrese Rimavská Sobota naďalej stagnoval zber 
kukurice na zrno. Skončil sa zber zemiakov, pomaly sa končí zber slnečnice. 
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