15. Využití orné půdy
Arable land use
Akciová společnost

Joint stock company
Orná půda
(ha)
Arable land

Orná půda obhospodařovaná celkem

731 676,18

Osevní plochy zemědělských plodin
Obiloviny celkem
pšenice celkem vč. špaldy
žito celkem

Areas under farm crops
402 566,20
231 150,07
7 201,88

ječmen celkem
oves celkem
kukuřice na zrno
ostatní obiloviny
(pohanka, proso, čirok, tritikale)
Luskoviny na zrno celkem
hrách, bob polní, sladká lupina

99 950,75
9 224,69
41 213,65
13 825,16
7 808,09
6 971,97

ostatní luskoviny

836,12

Okopaniny celkem

24 367,47

brambory celkem
cukrovka technická
ostatní okopaniny
Technické plodiny celkem
řepka a řepice
slunečnice na semeno

Arable land utilised, total

5 646,61
18 579,30
141,56
137 914,43
102 993,08
7 533,21

Cereals, total
Wheat, total incl. spelt
Rye, total
Barley, total
Oats, total
Maize for grain
Other cereals
(buckwheat, millet, sorghum, triticale)
Pulses for grain, total
Peas, beans, sweet lupines
Other pulses
Root crops, total
Potatoes, total
Sugar beet
Other root crops
Industrial crops, total
Rape and turnip rape
Sunflower

soja

3 473,47

Soya

len setý olejný
ostatní olejniny
(hořčice, mák, saflor, crambe, apod.)

1 436,96

Linseed (oil flax)
Other oleaginous crops
(mustard, poppy, safflower, crambe, etc.)

len setý přadný
kořeninové rostliny
léčivé rostliny
ostatní technické plodiny
(čekanka kořen, šťovík)

19 643,05

Fibre flax

985,23
1 426,16
423,27

Pícniny na orné půdě celkem

144 759,64

jednoleté pícniny celkem

84 854,24

Plants for seasoning
Medicinal plants
Other industrial crops
(chicory root, rumex)
Arable fodder crops, total
Annual green fodder, total

kukuřice na zeleno a siláž

68 290,03

Green maize

ostatní jednoleté pícniny

16 564,21

Other annual fodder crops

z toho:

of which:

luskoviny na zeleno

2 608,36

Leguminous plants harvested green

svazenka

1 633,06

Phacelia

víceleté pícniny celkem
z toho dočasné louky na orné půdě
Zelenina celkem
Jahody celkem
Květiny a okrasné rostliny celkem
Pěstitelské školky na orné půdě
z toho vánoční stromky

59 905,40
8 463,21
2 089,35

Perennial fodder crops
of which: Temporary grassland on arable land
Vegetables, total

6,00

Strawberries, total

7,48

Flowers and ornamental plants, total

100,43
24,65

Nurseries on arable land
of which: Christmas trees

Osivo a sadba na orné půdě

23,54

Ostatní plodiny na orné půdě

595,31

Other crops on arable land

4 932,60

Fallow land without subsidies

Orná půda ladem bez dotací
s dotacemi

6 505,64

Arable land seeds and seedlings

with subsidies

