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AGROSPOL, Malý Bor a.s. je moderní farma zaměřující se převážně na živočiš-
nou výrobu (farma chová cca 1.400 ks skotu), rostlinná výroba je vedle produk-
ce krmiv pro živočišnou výrobu zaměřena na pěstování obilovin, řepky, máku 
a průmyslových brambor. Farma hospodaří na cca 2.400 ha půdy v okrese Kla-
tovy.
Spolupráce se službou Varistar začala v sezóně 2019/2020. Na jaře roku 2020 
byly provedeny první variabilní aplikace dusíkatých hnojiv do řepky i obilovin 
(regenerační a produkční hnojení), u pšenice proběhlo i variabilní kvalitativní 
hnojení. 

Variabilní setí a hnojení kukuřice
V průběhu března a dubna jsme začali ve spolupráci s farmou a společností 
Väderstad připravovat pokus, ve kterém byly zahrnuty čtyři kroky komplexních 
variabilních aplikací v kukuřici:
• variabilní aplikace močoviny před setím
• vlastní variabilní setí
• variabilní hnojení pod patu
• variabilní aplikace roztokového dusíkatého hnojiva NUTRINOTM.

Výchozím bodem pro jakou-
koli variabilní aplikaci je peč-
livě zpracovaná a zákazníkem 
validovaná mapa relativního 
výnosového potenciálu (viz 
obrázek vlevo). 
Černý čtyřúhelník vyznačuje 
prostor kontroly. Tento byl vy-
brán tak, aby jak kontrola, tak 
pokusná plocha, měly velmi 
podobný průměrný výnosový 
potenciál (99,78 pokus a 99,79 
kontrola). Celková výměra 
honu činila 58,96 ha. Na pod-
zim byl na tento hon apliko-
ván kravský hnůj (50 t/ha).
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Prvním krokem pokusu byla aplikace granulované 
močoviny (aplikační mapa vlevo). 

Přípravek:  YaraVera UREA granulovaná 46 N

Kontrola
Dávka: 200 kg/ha

Pokus
Střední dávka: 175 kg/ha
Variabilita: 148-201 kg/ha

Samotná kukuřice (odrůda Oseva Uni Perley) byla 
seta strojem Väderstad Tempo F-8, který během 
přesného a variabilního setí umí současně aplikovat 
granule či mikrogranule hnojiva přímo pod patu 
(vlevo aplikační mapa variabilního setí). 

Kontrola
Výsevek: 87.000 jedinců

Pokus
Střední dávka: 87.000 jedinců
Variabilita: 78.000 - 95.000 jedinců
 
Přípravek: YaraMila MAIS NP 19-17

Kontrola
Dávka: 110 kg/ha

Pokus
Střední dávka: 110 kg/ha
Variabilita: 93,5 - 132 kg/ha
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Poslední variabilní aplikací, která byla provedena 
pouze na část pokusu, byla aplikace roztokového 
hnojiva NUTRINOTM, které díky své formulaci 
umožňuje postupné uvolňování dusíku v průběhu 
6-8 týdnů (aplikační mapa vlevo, střední dávka 20 
l/ha, variabilita 17-23 l/ha)

Současně s tímto přípravkem bylo použito listové 
hnojivo Quantum AminoMax s vysokým obsahem 
aminokyselin a s makro i mikroprvky. Základní 
dávka tohoto přípravku je 0,5 l/ha.

V zóně pokusu byla snížena dávky močoviny před 
setím a nahrazena variabilní aplikací roztokového 
a listového hnojiva ve fázi 10-12-ti listů. To pomohlo 
optimálně  využít živiny v době intenzivního růstu 
a eliminovat negativní dopady vyplavení dusíku 
aplikovaného před setím. Aplikace byla provedena 
postřikovačem John Deere 5430i, který umožňuje 
vypínat jednotlivé sekce.

Přípravek (pokus) Jednotky Střední dávka Variabilita Dusík (N)

YaraVita UREA granulovaná 46 N kg/ha 175 148 - 201 80,5

YaraMila MAIS NP 19-17 kg/ha 110 93,5 - 132 20,9

Výsevek kukuřice jedinců 87.000 78.000 - 95.000 -

NUTRINO l, kg/ha 20 17-23 6,16

Pokus celkem 107,56

Přípravek (kontrola) Jednotky Dávka Dusík (N)

YaraVita UREA granulovaná 46 N kg/ha 200 92

YaraMila MAIS NP 19-17 kg/ha 110 20,9

Výsevek kukuřice jedinců 87.000 -

NUTRINO l, kg/ha - -

Kontrola celkem 112,9

V tabulkách níže jsou uvedeny jednotlivé parametry pokusu:

Využití variabilní aplikace dusíku v kombinaci s přihnojením 
roztokovým hnojivem s pomalým uvolňováním umožnilo 

snížení spotřeby dusíku o 5 %
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Na obrázku vlevo můžete vidět výnos tak, jak ho zaznamenal výnosoměr řezačky (John Deere 9600 se 
snímačem HarvestLab 3000). Čím červenější barva, tím nižší výnos, modrá barva naopak značí místa s 
vysokým výnosem. Pro porovnání uvádíme ještě jednou i mapu relativního výnosového potenciálu 
(vpravo). Pro vyhodnocení pokusu byla data z výnosoměru očištěna (např. souvratě) a byly odstraněny 
všechny extrémní hodnoty. 

Hon Pod Horou Výnos 
průměr

Výnos 
medián

Škrob 
průměr

Škrob 
medián

Sušina 
průměr

Sušina 
medián

Průměrný výn.
potenc. 

Pokus 58,63 59,48 31,3 31,15 32,27 31,47 99,78

Kontrola 51,4 52,28 31,37 31,32 32,49 31,76 99,79

Rozdíl (t) 7,23 7,2 -0,07 -0,17 -0,22 -0,29

Rozdíl (%) 14,07 13,77 -0,22 -0,54 -0,68 -0,91

Náklad Jednotky Cena Kč/ 
jednotka

Pokus 
dávka

Kontrola 
dávka Rozdíl Kč

YaraVita UREA granulovaná 46 N Kč/t, kg 7.950 175 200 -199

YaraMila MAIS NP 19-17 Kč/t, kg 8.200 110 110 0

NUTRINO Kč/l, l 60 20 0 1.200

Variabilní aplikace Kč/ha 1 445 0 445

Zvýšení nákladu v zóně pokusu Kč 1.446

Výnos Cena Kč/t Výnos (t) pokus Výnos (t) kontrola Rozdíl Kč

Kukuřice siláž 750 58,63 51,4 5.423

Zvýšení zisku (Kč/ha) 3.976

Komplexně provedené variabilní setí a hnojení kukuřice 
přineslo zvýšení zisku na hektar ve výši 3.976 Kč!
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Variabilní setí a hnojení kukuřice bez přihnojení
Na druhém pokusném honu jsme upravili zadání 
pokusu tak, abychom získali informace o vlivu na 
výnos pouze při použití variabilního setí a hnojení 
před setím a pod patu:
• variabilní aplikace močoviny před setím
• vlastní variabilní setí
• variabilní setí pod patu

Na obrázku vlevo je mapa relativního výnosového 
potenciálu s vyznačeným místem kontroly. Průměr-
ný výnosový potenciál pokusné plochy je 99,74, 
kontroly 100,12, výměra honu je 92,49 ha.

Prvním krokem byla variabilní aplikace dusíku před 
setím. 

Přípravek: YaraVera UREA granulovaná 46 N

Kontrola
Dávka: 320 kg/ha

Pokus
Střední dávka: 320 kg/ha
Variabilita: 288-384 kg/ha

Pro variabilní setí  (odrůda Dekalb DKC 3450) byla 
opět použita sečka  Väderstad Tempo F-8, současně 
se setím variabilně aplikovala  i hnojivo přímo pod 
patu. Obrázek vlevo zobrazuje aplikační mapu 
variabilního setí.

Kontrola
Výsevek: 87.000 jedinců

Pokus
Střední dávka: 87.000 jedinců
Variabilita: 78.000 - 95.000 jedinců
 
Přípravek: YaraMila MAIS NP 19-17

Kontrola
Dávka: 110 kg/ha

Pokus
Střední dávka: 110 kg/ha
Variabilita: 94 - 132 kg/ha
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Opět nabízíme i porovnání záznamu výnosoměru řezačky (vlevo) a mapy relativního výnosového 
potenciálu (vpravo). Pro vyhodnocení pokusu byla data z výnosoměru opět očištěna o zkreslené údaje 
(např. souvratě) a byly odstraněny všechny extrémní hodnoty. 

Přípravek (pokus) Jednotky Střední dávka Variabilita Dusík (N)

YaraVita UREA granulovaná 46 N kg/ha 320 288-384 147,2

YaraMila MAIS NP 19-17 kg/ha 110 94 - 132 20,9

Výsevek kukuřice jedinců 87.000 78.000 - 95.000 -

Pokus celkem 168,1

Přípravek (kontrola) Jednotky Dávka Dusík (N)

YaraVita UREA granulovaná 46 N kg/ha 320 147,2

YaraMila MAIS NP 19-17 kg/ha 110 20,9

Výsevek kukuřice jedinců 87.000 -

Kontrola celkem 168,1

V tabulkách níže jsou uvedeny jednotlivé parametry pokusu:
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Hon Zálužský Výnos 
průměr

Výnos 
medián

Škrob 
průměr

Škrob 
medián

Sušina 
průměr

Sušina 
medián

Průměrný výn.
potenc. 

Pokus 49,21 50,00 32,78 32,56 35,44 34,85 99,74

Kontrola 46,13 46,95 31,87 32,70 37,46 37,02 100,12

Rozdíl (t) 3,07 3,05 0,91 -0,14 -2,02 -2,17

Rozdíl (%) 6,66 6,49 2,86 -0,43 -5,39 -5,86

Náklad Jednotky Cena Kč/ 
jednotka

Pokus 
dávka

Kontrola 
dávka Rozdíl Kč

YaraVita UREA granulovaná 46 N Kč/t, kg 7.950 320 320 0

YaraMila MAIS NP 19-17 Kč/t, kg 8.200 110 110 0

Variabilní aplikace Kč/ha 1 445 0 445

Zvýšení nákladu v zóně pokusu Kč 445

Výnos Cena Kč/t Výnos (t) pokus Výnos (t) kontrola Rozdíl Kč

Kukuřice siláž 750 49,08 46,18 2.168

Zvýšení zisku (Kč/ha) 1.723

Variabilní setí a hnojení pod patu společně s variabilní aplikací 
močoviny přineslo zvýšení zisku na hektar ve výši 1.723 Kč!

Výnos a ekonomika:



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. 

 ©  Varistar, s. r. o.

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.

Proč jsme se vydali cestou variabilních aplikací

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 Agrinova 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. 

Osobně si myslím, že nás systém Varistar posunul o velký kus dopředu. 

 Ing. Pavel Nováček 
vedoucí rostlinné výroby

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.


