
JESENNÝ DISPEČING k 2.11.2009 
- V uplynulom týždni došlo k významnému posunu v zbere kukurice 

na zrno; 

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 72 486,86 52,16 484 775,33 6,69 

Slnečnica 84 037,16 80 533,00 95,83 189 214,80 2,35 

Cukrová repa 15 944,02 8 998,59 56,44 446 791,13 49,65 

Zemiaky 11 000,95 10 804,32 98,21 240 658,69 22,27 

Vysvetlivky:  *podľa ŠÚ SR; 

V uplynulom týždni na základe výsledkov piateho cenzu jesenných 
zberových prác došlo k významnému posunu v zbere kukurice na zrno, ktorá 
bola pozberaná z 19 896 ha. U ostatných plodín bol posun v zbere 
nasledovný: 2 697 ha slnečnice, 2 213 ha cukrovej repy a  424 ha zemiakov. 

Z monitoringu zberových prác ďalej vyplýva, že zemiaky je potrebné pozberať 
ešte zo 196 ha, slnečnicu z približne 4% plôch osiatych touto plodinou. 
Z celoslovenského meradla je zber týchto plodín tesne pre ukončením. 
Kukurica na zrno je doposiaľ pozberaná z viac ako polovice plôch. Podľa 
harmonogramu zberových prác stanoveného oboma cukrovarmi kontinuálne 
pokračuje aj zber cukrovej repy, ktorá je pozberaná z viac ako 56% plôch. 

Doterajšia produkcia kukurice na zrno predstavuje asi 485-tisíc ton s 
priemernou úrodnosťou 6,69 tony na hektár, čo je v porovnaní s vlaňajším 
celoštátnym priemerom menej o 1,5 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 52% plôch. Ešte zostáva zožať 
viac ako 66-tisíc hektárov. Jej cena je v súčasnosti na úrovni 82,5 až 103 € za 
tonu, čo predstavuje medziročný pokles o cca 9%. Ceny v susednom Poľsku 
sú na úrovni 108 až 115 € za tonu, v Maďarsku v rozmedzí 90 až 95 €/t. 

V pokročilejšom štádiu v porovnaní s kukuricou je zber slnečnice. 
Pestovatelia ju zozbierali z cca 96 percent plôch. Doterajší celoštátny 
hektárový priemer je 2,35 tony, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 



menej o 0,22 t/ha. V percentuálnom vyjadrení ide o približne 9%-ný pokles. 
Vzhľadom na množstvo pozberaných hektárov môžeme konštatovať, že ani 
táto plodina nedosiahne výšku úrody z minulého roka, keď v roku 2008 bola 
definitívna úroda slnečnice v SR na úrovni 2,57 t/ha. Doterajšia produkcia 
dosiahla približne 189-tisíc ton. 
Jej cena v súčasnosti osciluje na úrovni 160 až 206 € za tonu, pričom 
v Maďarsku sa obchoduje za ceny v rozmedzí 200 až 210 € za tonu, na 
Ukrajine dokonca až za 223 €/t.  

Pokles úrod sa očakáva aj pri cukrovej repe. Pri viac ako polovici pozberaných 
plôch predstavuje jej pokles cca 19%. V súčasnosti je úrodnosť na úrovni 49,65 
t/ha. V porovnaní s tou minuloročnou je nižšia o 11,42 t/ha. Priemerná úroda v roku 
2008 bola 61,07 t/ha. Doterajšia produkcia dosiahla približne 447-tisíc ton. 

V úplne opačnom svetle sa javí úroda zemiakov. Tá v súčasnosti dosahuje 22,27 
t/ha, čo je v porovnaní s úrodou predchádzajúceho roka viac o 5,08 t/ha. V roku 2008 
bola priemerná úroda zemiakov v SR na úrovni 17,19 t/ha. Doterajšia produkcia 
dosiahla približne 241-tisíc ton. 

Aktuálne správy z vybraných regiónov Slovenska (42. týždeň): 
Slnečnica v okrese Humenné dosahovala najlepšiu zberovú kvalitu v čase, keď prišli 
dažde a zber sa tak oddialil o týždeň. Došlo k zníženiu úrody vyzobaním vtákmi. Na 
predlžovanie zberu má vplyv premenlivé daždivé počasie, vysoká vlhkosť a 
nedostatočné voľné kapacity skladov, ktoré zapríčiňuje len postupný predaj obilnín 
pre vyčkávanie na lepšie ceny. 
Minimálne zmeny v postupe jesenných zberových prácach nahlásili okresy Veľký 
Krtíš a Martin. Podobná situácia je aj v okrese Lučenec, kde došlo iba 
k minimálnemu posunu v zbere kukurice. 
V okrese Vranov nad Topľou na základe vývoja počasia koncom minulého týždňa a 
počas víkendu pokračovali v plnom prúde jesenné zberové práce, ako aj sejba 
ozimín. V uplynulom týždni sme začali so zberom kukurice na zrno. Jej pestovatelia 
sa so zberom neponáhľali v snahe využiť teplé počasie na zníženie vlhkosti kukurice 
na koreni. Kukurica je zozberaná  zo 125,12 ha t.j. na 14 % s priemernou produkciou  
7 t/ha. Slnečnica je pozberaná z 813,62 ha, t. j. na 69,69 % s priemernou produkciou 
2,50 t/ha.     
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