Bilance živin
Sklizně – forma údajů o průměrných výnosech
řádky č. 7 až 18: Obilniny a luskoviny sklízené na zrno - uveďte sklizeň ve standardní vlhkosti a čistotě.
řádky č. 19 až 24: Okopaniny – uveďte sklizeň v čisté hmotnosti, po srážce na nečistoty.
řádky č. 25 až 31: Olejniny – uveďte sklizeň ve standardní vlhkosti a čistotě.
řádek č. 36: Kukuřice na zeleno a na siláž – uveďte v čerstvé hmotě, při obsahu sušiny obvykle 35 % (odpovídá
průměrné vlhkosti 65 %); můžete vložit vlastní hodnotu obsahu sušiny, ke které se vztahuje výnos čerstvé hmoty
řádky č. 37 až 39: Jednoleté pícniny sklízené na zeleno, mimo kukuřici – uveďte v čerstvé hmotě, při obsahu sušiny
obvykle 17 % (odpovídá průměrné vlhkosti čerstvé píce 83 %).
řádky č. 40 až 43, řádek č. 55: Víceleté pícniny – sklizeň uvádějte v přepočtu na seno s obsahem sušiny obvykle 85 %
(odpovídá průměrné vlhkosti sena 15 %). Přepočet hmotnosti při obsahu sušiny v době sklizně na hmotnost sklizně
při požadovaném obsahu sušiny proveďte níže uvedeným poměrem (nebo odhadem):
- víceleté pícniny sklizené na zeleno: přepočet na seno poměrem 4:1 (vydělte hmotnost sklizně čtyřmi)
- víceleté pícniny sklizené na senáž: přepočet na seno poměrem 3:1 (vydělte hmotnost sklizně třemi)
Sklizně – zařazení dalších plodin
řádky č. 7 a 8: Zahrnuje špaldu a pšenici tvrdou.
řádek č. 15: Směsi obilnin sklízené na zrno. Proso, pohanka, čirok apod. sklizené na zrno.
řádek č. 16: Zahrnuje také pelušku.
řádek č. 18: Fazol, čočka, bob, cizrna, hrachor, vikev, luskovinoobilné směsky apod. sklízené na zrno.
řádek č. 24: Tuřín, krmná cukrovka, krmná kapusta, krmná mrkev, topinambur, vodnice apod.
řádek č. 25: Nezahrnuje řepici, uveďte v řádku č. 31.
řádek č. 31: Řepice, katrán etiopský - krambe, světlice barvířská - saflor apod.
řádek č. 33: Majoránka, anýz, koriandr, paprika kořeninová, fenykl apod.
řádek č. 34: Ostropestřec mariánský, heřmánek pravý, paličkovice nachová – námel apod.
řádek č. 35: Len přadný, tabák apod. Dále i plodiny určené výlučně pro energetické využití, např. ozdobnice čínská,
chrastice rákosová, mužák prorostlý. Nezahrnuje plodiny pro energetické využití, které lze zařadit do jiných položek,
např. do obilnin, řepky, plodin sklízených na zeleno.
řádek č. 37: Zahrnuje ostatní obilniny na zeleno, tedy mimo kukuřici.
řádek č. 38: Jednoleté luskoviny a luskovinoobilné směsky s převahou luskovin na zeleno, hrách, vikev, hrachor,
lupina apod.
řádek č. 39: Ostatní jednoleté pícniny na zeleno, např. krmný sléz, svazenka apod.
řádek č. 42: Ostatní víceleté pícniny, např. směsky s převahou jetelovin, vičenec, úročník, štírovník, tolice dětelová,
komonice bílá, různé druhy jetelů mimo jetele červeného (lučního).
řádek č. 43: Dočasné porosty s převahou travin zahrnuté do systému střídání plodin po dobu kratší než 5 let.
Zahrnuje např. travní směsi, jílek, sveřep, srhu, kostřavu (neuvádí se odhad spasené píce).
řádek č. 51: Meziplodiny na zelené hnojení. Pokud sklidíte meziplodinu na zeleno (např. ozimé žito), přičtěte
množství sklizené hmoty do řádku s jakoukoliv plodinou sklizenou na zeleno, kde jsou přiřazeny hektary, např. do
řádku č. 36 "Kukuřice na siláž", ř. 37 "Ostatní obilniny na zeleno" apod. (úměrně navyšte průměrný výnos), ale
hektary sklizené meziplodiny do uvedených řádků nepřičítejte. Při použití meziplodiny na zelené hnojení odhadněte
(např. podle výšky porostu) množství zapravené čerstvé hmoty (v řádku č. 51 je ve sloupci E předvyplněno zapravení
do půdy 5 t čerstvé hmoty/ha, hodnotu ale můžete změnit).
řádek č. 55: Trvalé travní porosty (neuvádí se odhad spasené píce).

