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brambor v porovnání s uniformní aplikací
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AGROSPOL, Malý Bor, a. s.

AGROSPOL, Malý Bor a.s. je moderní farma zaměřující se převážně na živočišnou výrobu (farma chová cca 
1.400 ks skotu), rostlinná výroba je vedle produkce krmiv pro živočišnou výrobu zaměřena na pěstování 
obilovin, řepky, máku a průmyslových brambor. Farma hospodaří na cca 2.400 ha půdy v okrese Klatovy.
Spolupráce se službou Varistar začala v sezóně 2019/2020. Na jaře roku 2020 byly provedeny první varia-
bilní aplikace dusíkatých hnojiv do řepky i obilovin (regenerační a produkční hnojení), u pšenice proběhlo 
i variabilní kvalitativní hnojení. 
Na základě dat z pokusů s variabilním setím a variabilním hnojením provedených v sezóně 2019/2020 
dosáhla farma zvýšení výnosu v kukuřici o 14,07% (detaily pokusu je možné najít v případové studii z loň-
ského roku). 

Nápad na tento pokus přišel od Ing. Pavla Nováčka a Ing. Martina Doubka, kteří mají na starosti rostlinnou 
výrobu v AGROSPOLU, Malý Bor a.s. Variabilní sázení brambor se v některých evropských státech již využívá, 
nicméně si troufáme tvrdit, že v rámci České republiky bylo využito poprvé. Variabilní sázení brambor 
vychází z  různé vzdálenosti jednotlivých hlíz při výsadbě. V lepších místech je vzdálenost větší, v oblastech 

s nižším výnosovým potenciálem je 
vzdálenost menší. 
Výchozím bodem pro jakoukoli variabilní 
aplikaci je pečlivě zpracovaná a 
zákazníkem validovaná mapa relativního 
výnosového potenciálu (na obrázku 
vlevo). 
Pro tento pokus jsme společně s farmou 
vybrali hon Za Konotopem s rozlohou 
20,73  hektarů. Zóny pokusu vybíráme 
tak, aby zóny kontroly i pokusu byly 
co nejvariabilnější. Výsledky jsou 
při zpracování přepočítány na stejný 
výnosový potenciál, aby výsledky pokusu 
i kontroly byly porovnatelné vzhledem 
k výnosnosti jednotlivých produkčních 
zón. Pole bylo rozděleno do tří částí, 
dvě zóny pokusu (vlevo a uptrostřed),  
kontrola byla zcela vpravo. 

Variabilní sázení brambor
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Před vlastním sázením byla na pole aplikována kejda skotu v základní dávce dusíku 130 kg/ha. Při aplikaci 
firma využila možnost aplikace pomocí cisterny vybavené přístrojem HarvestLab 3000 od společnosti 
John Deere. HarvestLab pracuje na základě blízké infračervené spektroskopie (NIR), na základě které umí 
analyzovat různé složky nejen při aplikaci kejdy, ale také při sklizni. Díky analýze obsahu je možné aplikovat 
přesné dávky na základě stanoveného množství živin.  

Kejda je organické hnojivo bohaté na živiny. Její nevýhodou ovšem je, že je velmi variabilní, a to jak mezi 
obsahem jednotlivých cisteren, ale také v rámci jedné cisterny. Na obrázku níže vidíte mapu zpracovanou 
na základě informací z HarvestLabu. Mapa znázorňuje obsah dusíku v jednom kubíku kejdy - červená značí 
nízký obsah, modrá naopak vysoký. 
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Kejda tedy byla aplikována na základě aplikační mapy. V kombinaci s HarvestLabem bylo možné zajistit 
správné dávkování v daném místě pole. 

Kejda skotu

Kontrola: 
130 kg N/ha
Pokus: 
Varianta 1: variabilně 130 kg N/ha
Varianta 2: variabilně 117 kg N/ha 
Variabilita: 10%

Brambory průmyslové

Kontrola: 
34 cm
Pokus: 
Varianta 1 a 2: 30-38 cm 
Variabilita: 12%
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V tabulkáce níže jsou uvedeny jednotlivé parametry pokusu. Uvádíme také tabulku úhrnu srážek.

Hon Za Konotopem Výměra 
(ha)

Výnos 
(t/ha)

Rozdíl 
(%)

Rozdíl 
(t/ha)

Zisk 
(Kč)

Pokus 1 (kejda) 8,86 53,91 33,2 13,4 26.800

Pokus 2 (kejda snížená o 10%) 7,47 53,79 32,9 13,3 26.600

Kontrola 2,7 40,47

Cena komodity - Průmyslové brambory (Kč/t) 2.000

Variabilní sázení brambor 
společně s variabilní aplikací 
kejdy přineslo zvýšení 
výnosu o 33 %  a zvýšení 
zisku o 26.700 Kč.

Ekonomika a výnos
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Pokus Kontrola

Výnos t/ha

+ 33 % 

Měsíc Úhrn srážek (mm) Měsíc Úhrn srážek (mm) Měsíc Úhrn srážek (mm)

Leden 40,3 Květen 106,4 Srpen 85,2

Únor 23,3 Červen 130,1 Září 14

Březen 23,2 Červenec 92,3 Říjen 15

Duben 22,1
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Naše první kroky k preciznímu zemědělství začaly 
v roce 2013, kdy jsme zakoupili samochodný 
postřikovač JD 5430i, který umožňuje vypínat 
jednotlivé sekce podle GPS. V roce 2014 jsme 
pořídili vlastní stanici signálu RTK s přesností 3 cm 
a začali jsme sít obilí dle navigace s touto přesností. 
Secí stroj byl dovybaven vypínáním záběru na 
jeho polovinu, došlo tedy k výrazné úspoře osiva 
a kvalitnějšímu zakládání porostů bez velkých 
přesevů. V roce 2016 jsme zakoupili secí stroj na 

kukuřici Väderstad Tempo. Díky využití GPS a RTK 
signálu bylo dosaženo zakládání porostů bez 
přesevů a došlo tím k podstatné úspoře osiva. 
V roce 2017 jsme zakoupili nový secí stroj Väderstad 
Rapid s technologii Seed Eye, který nám umožnil sít 
obilniny a řepku s přesností na jedince. Chyběl nám 
poslední krok, a to precizně aplikovat minerální 
hnojiva v návaznosti na povahu našich pozemků, 
které jsou velice nevyrovnané a až doposud jsme 
je hnojili homogenně na určitý výnos. 

V roce 2019 jsme se na semináři o precizním 
zemědělství pořádaném Výzkumným ústavem 
v Praze Ruzyni seznámili se službou Varistar. Na 
jaře roku 2020 už jsme začali variabilně aplikovat 
minerální hnojiva do porostů pšenice ozimé 
a řepky ozimé. Následovalo variabilní setí kukuřice 
společně s variabilním hnojením močovinou před 
setím a variabilním hnojením pod patu. 

Sklizeň jsme u obilí, řepky i kukuřice prováděli 
stroji, které jsou schopny vytvořit výnosové mapy. 
Zde jsme si mohli potvrdit správnost naší myšlenky 
hnojit a sít variabilně dle potenciálu výnosových 
zón našich pozemků. Na podzim roku 2020 jsme se 
systémem Varistar variabilně seli pšenici ozimou. 
Byl to další krok v precizním zemědělství v naší 
společnosti.

Sklizeň jsme u obilí, řepky i kukuřice prováděli stroji, které jsou schopny vytvořit 
výnosové mapy. Zde jsme si mohli potvrdit správnost naší myšlenky hnojit a sít 

variabilně dle potenciálu výnosových zón našich pozemků.

Na spolupráci s firmou Varistar si cením její 
pružnosti řešit naše požadavky a rychlost 
zpracování aplikačních podkladů v krátké době. 
Systém Varistar je velmi jednoduchý, co se týče 
zadávaných dat do aplikačních tabulek, a výstupy 

z něj jsou velmi dobře srozumitelné jak pro 
agronoma, tak i pro  obsluhu stroje, která se o nic 
nestará a data jí přijdou vzdáleným přístupem 
rovnou do terminálu stroje. Osobně si myslím, že 
nás systém Varistar posunul o velký kus dopředu. 

Systém Varistar se neustále zdokonaluje, ale zůstává uživatelsky 
jednoduchý a přehledný.

 Ing. Pavel Nováček 
vedoucí rostlinné výroby

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Proč jsme se vydali cestou variabilních 
aplikací


