
Hraboši v ZD 

Unčovice 

v roce 2019



Zemědělské družstvo Unčovice se rozkládá na Hané v nížině Hornomoravského úvalu 

převážně mezi městy Olomouc a Litovel v údolí řeky Moravy. Družstvo hospodaří na 

výměře víc jak 6.000 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 270 ha luk. Zemědělské 

pozemky se nachází v nadmořské výšce 210 – 230 m n. m. (převážná část pozemků podél 

řeky Moravy), 280 – 389 m n. m. (středisko Lošov) až po 560 m n. m. (k. ú. Jívová).

V současné době má ZD Unčovice ke sklizni  zhruba 4000 ha obilovin, řepky, svazenky, 

sóji, hrášku konzervárenského. Zbytek ploch zaujímá kukuřice na siláž, vojtěšky a cukrová 

řepy.

Zhruba polovina ploch je v současné době poškozena od hrabošů, cca 1800 ha..míra

poškození se pohybuje od 5 až do 100 %. Na začátku června bylo navíc zaoráno 130 ha 

totálně poničených pšenic a následně přeseto kukuřicí.



Stav porostů na jaře 2019



Stav porostů červen 2019



Pohled z dronu v červnu 2019



A konečně výsledek práce hrabošů při 

sklizni v červenci 2019



Sklizeň pšenice ozimé na množení..výsledek

0,9 t/ha oproti 8,5 t/ha na nepoškozených 

plochách ve Štěpánově



A teď předběžná čísla - pšenice ozimá 
Z celkových 1694 ha v červnu zlikvidováno 130 ha a přeseto. Dalších 625 ha poškozeno 
viz. tabulka. Poškozeno tedy 44% ploch pšenice ozimé..pouze odhad. K dnešnímu dni 
23.7.2019 jsme zhruba v polovině sklizně.

Míra poškození v % poškozená výměra v ha ztráta  v tunách při  výnosu 8 t/ha ztráta v Kč při ceně 4.100 Kč/t

5 97.17 -38.86

10 223.72 -178.96

15 119.79 -143.74

20 48.23 -77.16

40 31.3 -100.16

70 16.49 -92.34

85 67.6 -459.68

100 21.52 -172.16

625.82 -1263.06 - 5 178 546.00 Kč 



Další stěžejní plodina – ječmen jarní
Z celkových 1321 ha poškozeno 308 ha, což je 23,3 % 

Míra poškození 
v %

poškozená výměra 
v ha

Ztráta v tunách při 
výnosu 6,8 t/ha

Ztráta v Kč při ceně 
5.100 Kč/t

5 63.02 -21.42

10 54.28 -36.91

15 57.84 -58.99

30 53.53 -109.2

40 30.47 -82.87

50 48.85 -166.09

307.99 -475.48 -2 424 948.00 Kč



Poškození řepky – z celkových 587,08 ha 

poškozeno 467,34 ha, což činí 79%

Míra poškození 
v %

poškozená 
výměra v ha

ztráta v tunách při 
výnosu 3.8 t/ha

ztráta v Kč při ceně 9.730 
Kč/t

10 367 -139.46

40 100.34 -152.51

467.34 -291.97 -2 840 868 Kč



Dále byla poškozena zhruba z 10% sója na 

výměře 88 ha a také cukrovka na 251 ha.

Celkové škody předběžně odhaduje ZD 

Unčovice na 12 až 15 milionů korun.

Problémem je, že se hraboši začnou stěhovat do 

porostů kukuřic a cukrovky. Tudíž škody určitě 

nejsou konečné.



Doufáme v pomoc
Ministerstva zemědělství a 
součinnost při tomto
kalamitním stavu

Věříme, že nenastala
nadvláda myší a hrabošů, 
neboť na Vánoce je máme
všichni doma a tam je 
budeme likvidovat plošně
deratizací, bez nějakých
omezení. 


