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Prípadová štúdia
AGROSPOL, Malý Bor, a. s.

Vplyv zníženia objemu variabilne aplikovaných 
dusíkatých hnojív na výnos v porovnaní 
s uniformnou aplikáciou v pšenici ozimnej
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AGROSPOL, Malý Bor, a. s.

AGROSPOL, Malý Bor a.s. je moderná farma zameraná najmä na živočíšnu výrobu (farma chová cca. 1 400 
kusov hovädzieho dobytka), rastlinná výroba je zameraná na pestovanie krmovín pre živočíšnu výrobu 
popri obilninách, repke, maku a priemyselných zemiakov. Farma hospodári na 2 400 ha pôdy v okrese Kla-
tovy. Spolupráca so spoločnosťou Varistar sa začala v sezóne 2019/2020. Na jar 2020 boli prevedené prvé 
aplikácie dusíkatých hnojív na repku aj obilniny (regeneračné a produkčné hnojenie), u pšenici prebiehalo 
aj variabilné kvalitatívne hnojenie.
Na základe údajov zo skúšok variabilného výsevu a variabilného hnojenia vykonaných v sezóne 2019/2020 
farma dosiahla zvýšenie úrody kukurice o 14,07 % (podrobnosti o pokuse nájdete v prípadovej štúdii z mi-
nulého roka).

Zelená dohoda pre Európu tzv. Green Deal, je súbor politických iniciatív Európskej komisie, ktorých 
hlavným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu Európy, k čomu sa zaviazalo všetkých 
27 členských štátov. V časti týkajúcej sa poľnohospodárstva sa stanovujú veľmi ambiciózne ciele ktoré sa 
týkajú najmä zníženia množstva aplikačných vstupov. Do roku 2030 by sa malo obmedziť používanie 
dusíkatých a fosforečných hnojív o 20% a 50% a znížiť ich uvoľňovanie do ovzdušia a podzemných 
vôd. V prípade pesticídov je cieľom znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie o 50 % a znížiť používanie 
najnebezpečnejších účinných látok o 50 %. Jedným z doporučení Európskej komisie je využívanie 
výstupov kozmických technológií Európskej kozmickej agentúry (ESA), ktorý poskytuje dôležité 
informácie pre poľnohospodárstvo. ESA si v roku 2020 vybrala spoločnosť Varistar ako veľmi perspektívne 
riešenie do svojho inkubátora ESA BIC Prague. Okrem iného aj vďaka tomu budú naši zákazníci dobre 
pripravení zvládnuť výzvy súvisiace so Zelenou dohodou pre Európu.

Pokus v spolupráci s naším klientom Statek Kumberk, s.r.o. (ČR) reagoval na potrebu zistiť, aký vplyv má 
zníženie množstva aplikovaného dusíka na úrodu. V sezóne 2020/2021 sme vybrali dva hony, oba osiate 
ozimnou pšenicou. Každý z honu mal inú predplodinu – na hone „Horní Bírč“ boli zemiaky ako predplodina, 
na hone „Za Horou“ silážna kukurica. Na tomto hone bola taktiež aplikovaná močovka. 

Na kontrolnej ploche bola aplikovaná uniformne bežná dávka dusíkatých hnojív, na pokusnej ploche bola 
dávka aplikovaná variabilne s nastavením variability na 10%, stredná hodnota dávky bola navyše znížená 
o 15 % v porovnaní s kontrolou.

Vplyv zníženia objemu dusíkatých hnojív o 15%
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Regeneračné hnojenie:
Prípravok:  Sulfan (24 % N)
Kontrola
Dávka: 200 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 170 kg/ha
Variabilita: 10%, 144 - 195 kg/ha

Plodina:
Pšenica siata ozimá
Predplodina – zemiaky
Hon: 
Horní Bírč
Rozloha:
Kontrola - 6,85 ha (ohraničená ružovou 
farbou)
Pokus - 16,66 ha
Relatívny výnosový potenciál:
Pokus - 100,2 %
Kontrola - 97,63 %

Pokusné zóny vyberáme tak, aby zóny kontroly a pokusov boli čo najvariabilnejšie. Výsledky sú pri 
spracovaní prepočítané na rovnaký výnosový potenciál, aby boli výsledky pokusu a kontroly porovnateľné 
vzhľadom k výnosu jednotlivých produkčných zón. 
Na nižšie uvedených mapách aplikácie sú znázornené jednotlivé výrobné zóny a dávky hnojív ktoré sa v 
nich aplikovali. Modrá farba označuje vyššiu dávku, oranžová a červená nižšiu dávku.

Pšenica ozimná - Horní Bírč
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Produkčné hnojenie:
Prípravok:  LAD27
Kontrola
Dávka: 300 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 255 kg/ha
Variabilita: 10%, 217 - 293 kg/ha

Na obrázku vľavo vidíte dáta z výnosomeru 
kombajnu. Tieto údaje sú nevyhnutné 
pre hodnotenie výnosov, výnosomer 
zaznamenáva výnos v danom mieste vrátane 
GPS polohy.
Červené škvrny sú nízko výnosné zóny, zatiaľ 
čo modré miesta sú miesta s najvyššími 
výnosmi. Na vyhodnotenie experimentu 
sa dáta z výnosomera očistené od chýb, 
ktoré vznikajú napríklad na úvratiach, pri 
objazdoch prekážok alebo neštandardnom 
pohybu techniky po poli a boli štatisticky 
odstránené všetky experimentálne (chybné) 
hodnoty.  
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V tabuľkách nižšie sú uvedené jednotlivé parametre experimentu. Uvádzame aj tabuľku celkových zrážok, 
ktoré najmä v máji a júni dosiahli až 180 % dlhodobého normálu. Na výnosoch sa vysoké úhrny prejavili 
miernym poklesom výnosov vo vysoko výnosových zónach, kde na ťažších pôdach došlo v záverečnom 
štádiu vegetácie k stresu rastlín z dôvodu vysokého nasýtenia vodou.

Variabilná aplikácia dusíka so zníženou dávkou o 15% 
priniesla zvýšenie zisku o 49,45 EUR/ha v porovnaní 
s uniformne vykonaným hnojením so štandardnou 
dávkou dusíkatých hnojív.

Mesiac 2020 Celkové zrážky (mm) Mesiac 2021 Celkové zrážky (mm)

September 31,3 Január 40,3

Október 44,8 Február 23,3

November 11,5 Marec 23,2

December 15 Apríl 22,1

Máj 106,4

Jún 130,1

Júl 92,3

Regeneračné hnojenie Produkčné hnojenie

Pšenica ozimná Priemerný 
výnos

Priemerná 
spotreba Priemer N Priemerná 

spotreba Priemer N Celkom N

t/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Pokus 5,99 169 40 254 69 109

Kontrola 5,80 200 48 300 81 129

Rozdiel (t, kg) 0,19 -31 -8 -45 -12 -20

Rozdiel (%) 3,34% -15% -15% -15% -15% -15%

Produkt Cena 
(EUR/t)

Úspora 
(kg/ha)

Úspora 
(EUR/ha)

Sulfan 219,60 31 6,78

LAD 27 185,88 45 8,64

Zvýšený výnos (pri cene pšenici 176,47 EUR/t) 34,19

Celkom 49,45
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Plodina:
Pšenica siata ozimná
Predplodina – silážna kukurica
Hon: 
Za horou
Rozloha:
Kontrola - 4,21 ha (ohraničená ružovou 
farbou)
Pokus - 5,78 ha (ohraničený čiernou 
farbou)
Relatívny výnosový potenciál:
Pokus - 101,69
Kontrola - 99,53

Produkčné hnojenie:
Prípravok:  Sulfan (24% N)
Kontrola
Dávka: 200 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 178 kg/ha
Variabilita: 10%, 160 - 196 kg/ha

Regeneračné hnojenie:
Prípravok:  LAD27
Kontrola
Dávka: 300 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 255 kg/ha
Variabilita: 10%, 229 - 280 kg/ha

Pokus na hone Za horou bol umiestnený v jeho strednej časti. Na tomto hone bola predplodinou silážna 
kukurica, ktorá sa dá považovať za významne horšiu predplodinu ako zemiaky.

Hnojenie prebiehalo v dvoch dávkach, pri regeneračnom hnojení bol aplikovaný LAD 27, pri produkčnom 
hnojení Sulfan. Aplikačné mapy môžete vidieť nižšie:

Pšenica ozimná - Za horou
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Vľavo opäť vidíte dáta z výnosomeru 
kombajnu. Modrá označuje oblasti s vyšším 
výnosom, červená oblasti s nízkym výnosom.

Variabilná aplikácia dusíka so zníženou dávkou 
v priemere o 10% priniesla zvýšenie zisku o 25,72 EUR/
ha v porovnaní s uniformne vykonaným hnojením so 
štandardnou dávkou dusíkatých hnojív.

Na oboch pokusných honoch viedlo využitie variabilných aplikácií 
dusíka na dosiahnutie porovnateľného (ľahko vyššieho) výnosu ako 
pri uniformnej aplikáciu, avšak pri variabilnej aplikácii bolo použité 
o 15 %, resp. 10% menej hnojív.
Variabilné aplikácie sú tak vhodným nástrojom, ako reagovať na 
stále rastúcu cenu hnojív a nadchádzajúce reštrikcie v ich používaní 
v súvislosti s uvádzaním požiadaviek Green Deal do praxe.

Regeneračné hnojenie Produkčné hnojenie

Pšenica 
ozimná

Priemerný 
výnos

Priemerná 
spotreba Priemer N Priemerná 

spoteeba Premer N N z močov-
ky (unifor.) Celkom N

t/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

Pokus 7,69 254 68 181 43 39 151

Kontrola 7,62 300 81 200 48 39 168

Rozdiel (t, kg) 0,07 -46 -12 -19 -5 0 -17

Rozdiel (%) 0,97% -15% -15% -10% -10% 0 -10%

Produkt Cena (EUR/t) Úspora (kg/ha) Úspora (EUR/ha)

LAD 27 185,88 46 8,45

Sulfan 5.600 19 4,19

Zvýšený výnos (pri cene pšenici 176,47 Kč/t) 12,98

Celkom 25,72
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Naše prvé kroky k precíznemu poľnohospodárstvu 
sa začali v roku 2013, kedy sme si zakúpili 
samochodný postrekovač JD 5430i, ktorý 
umožňuje vypínať jednotlivé sekcie podľa GPS. 
V roku 2014 sme si zaobstarali vlastnú stanicu 
signálu RTK s presnosťou 3 cm a začali sme siať 
obilie podľa navigácie s touto presnosťou. Sejací 
stroj bol dovybavený vypínaním záberu na jeho 
polovicu, a tak došlo teda k výraznej úspore osiva 
a kvalitnejšiemu zakladaniu porastov bez veľkých 
presevov. V roku 2016 sme zakúpili sejací stroj na 

kukuricu Väderstad Tempo.
Vďaka využitiu GPS a RTK signálu bolo dosiahnuté 
zakladanie porastov bez presevov a došlo tým 
k podstatnej úspore osiva. V roku 2017 sme zakúpili 
nový sejací stroj Väderstad Rapid s technológiou 
Seed Eye, ktorý nám umožnil sieť obilniny a repku 
s presnosťou na jedinca. Chýbal nám posledný 
krok, a to precízne aplikovať minerálne hnojivá 
v nadväznosti na povahu našich pozemkov, ktoré 
sú veľmi nevyrovnané a až doteraz sme ich hnojili 
homogénne na určitý výnos.

V roku 2019 sme sa na seminári o precíznom 
poľnohospodárstve organizovanom Výskumným 
ústavom v Prahe Ruzyni zoznámili so službou 
Varistar. Na jar roku 2020 sme už začali variabilne 
aplikovať minerálne hnojivá do porastov pšenice 
ozimnej a repky ozimnej. Nasledovalo variabilné 
siatie kukurice spoločne s variabilným hnojením 
močoviny pred siatím a variabilným hnojením pod 
pätu.

Zber obilia, repky a kukurice sme vykonávali 
strojmi, ktoré sú schopné vytvoriť výnosové mapy.
Tu sme si mohli potvrdiť správnosť našej 
myšlienky hnojiť a siať variabilne podľa potenciálu 
výnosových zón našich pozemkov. Na jeseň roku 
2020 sme sa systémom Varistar variabilne siali 
pšenicu ozimnú. Bol to ďalší krok v precíznom 
poľnohospodárstve v našej spoločnosti.

Zber obilia, repky a kukurice sme vykonávali strojmi, ktoré sú schopné vytvoriť 
výnosové mapy. Tu sme si mohli potvrdiť správnosť našej myšlienky hnojiť a siať 

variabilne podľa potenciálu výnosových zón našich pozemkov.

Na spolupráci s firmou Varistar si cením jej ochotu 
riešiť naše požiadavky a rýchlosť spracovania 
aplikačných podkladov v krátkom čase. Systém 
Varistar je veľmi jednoduchý, čo sa týka zadávaných 
dát do aplikačných tabuliek, a výstupy z neho 

sú veľmi dobre zrozumiteľné ako pre agronóma, 
tak aj pre obsluhu stroja, ktorá sa o nič nestará a 
dáta jej prídu vzdialeným prístupom rovno do 
terminálu stroja. Osobne si myslím, že nás systém 
Varistar posunul o veľký kus dopredu.

Systém Varistar sa neustále zdokonaľuje, ale zostáva užívateľsky 
jednoduchý a prehľadný.

 Ing. Pavel Nováček 
vedúci rastlinnej výroby

AGROSPOL, Malý Bor, a.s.

Prečo sme sa vydali cestou variabilných 
aplikácií


