
PROSJEČNI PRINOSI ULJANE REPICE, JEČMA I PŠENICE  
NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DO 14. SRPNJA 2010. 

 
Žetva je skoro gotova. Zadnji vrlo vrući dani idu na ruku poljoprivrednim gospodarstvima i 
najkasnije u subotu 17. srpnja bit će završeni svi žetveni poslovi. Prosječni prinosi uljane 
repice, ječma i pšenice po informacijama 16 organizatora su vrlo različiti, i na njih su vrlo 
značajno utjecale prekomjerne padaline. 
• Žetva uljane repice na današnji dan bit će gotova, a prinosi su od 0,8 pa do 3 tone po 

hektaru i kod svih organizatora je manji od trogodišnjega prosjeka na Vukovarsko-
srijemskoj županiji koji iznosi 2,8 tona po hektaru, a samo kod jednog organizatora 
prosječni prinosi koji iznose 3 tone po hektaru su veći od trogodišnjega prinosa. 

• Žetva ječma je gotova. Prinos je od 1,5 do 5,58 tona po hektaru i kod 7 organizatora je 
manji od trogodišnjega prosjeka na Vukovarsko-srijemskoj županiji koji iznosi 4,23 tona 
po hektaru. Kod 5 organizatora prinosi su isti ili veći od prosječnoga trogodišnjeg 
prinosa. 

• Prinos pšenice je od 3,8 do 6 tona po hektaru i kod 11 organizatora je manji od 
trogodišnjega prosjeka na Vukovarsko-srijemskoj županiji koji iznosi 5,05 tona po 
hektaru. Kod 5 organizatora prinos pšenice je isti ili veći od prosječnoga trogodišnjeg 
prinosa. 

 
KAKVOĆA PŠENIČNOGA ZRNA 

NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE DO 14. SRPNJA 2010. 
 
Prosječni parametri kakvoće pšeničnoga zrna su podjednaki na cijelom prostoru županije i u 
pravilu su u granicama standardne kakvoće, osim primjesa koje su značajno povećane zbog 
brojnosti šturih zrna, a što je posljedica prekomjernih padalina. 
• Prosječna vlaga zrna, čija standardna vrijednost ne smije prijeći 13 %, na svim otkupnim 

mjesta je ispod 13 %, (raspon od 11,59 % do 12,85 %), a njen prosječan postotak kod 
svih kontroliranih mjesta je 12,28 %. 

• Prosječan sadržaj primjesa, čija standardna vrijednost ne smije prijeći 2 %, na svim 
otkupnim mjestima je značajno iznad standarda i iznosi 9,13 % (raspon od 7,49 % do 
10,86 %), i uvijek je uzrok tome brojnost šturih zrna. 

• Prosječna hektolitarska težina, čija standardna vrijednost je najmanje 76, iznosi 76,31. 
Na 5 otkupnih mjesta je ispod te vrijednosti, a na 6 iznad standardnih vrijednosti (raspon 
od 73,47 do 77,26). 

• Prosječne vrijednosti parametara za protein su u standardu, dok su prosječne vrijednosti 
parametara za gluten izvan standarda. 

 
 


