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Plodina Výměra
Průměrný 

výnos 
2020

Krajský 
průměr Rozdíl

Průměr 
farmy 
2013- 
2018

Rozdíl Cena 
komodity

Zvýšení 
zisku

Celkové 
zvýšení 

zisku

ha t/ha t/ha % t/ha % Kč/t Kč/ha Kč

Řepka ozimá 229 4,51 3,39 33,04 3,75 20,27 9.000 6.840 1.566.360

Ječmen ozimý 213 8,33 6,11 36,33 5,9 41,19 3.600 8.748 1.863.324

Pšenice ozimá 208 8,56 6,65 28,72 7,24 18,23 3.600 4.752 988.416

Celkem Kč 4.418.100

Průměrné zvýšení zisku  Kč/ha 6.797
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8,2%
zvýšení výnosu na základě 

pokusu

1. zemědělská a. s. Chorušice je moderní farma hospodařící na cca 1530 
hektarech orné půdy na Kokořínsku. Rostlinná výroba se zaměřuje zejména 
na pěstování  ozimé pšenice a ječmene, zrnové i silážní kukuřice, ozimé řepky 
a olejného lnu. Zbylou výměru farma využívá pro pěstování pícnin na výrobu 
objemných krmiv pro skot. Živočišná výroba se zaměřuje na chov holštýnského 
a jerseyského skotu (výroba mléka a jatečných býků).
Spolupráce se službou Varistar začala v sezóně 2019/2020. Na jaře roku 2020 
byly provedeny první variabilní aplikace dusíkatých hnojiv do řepky i obilovin, 
v září bylo provedeno zásobní hnojení.  

Variabilní setí kukuřice
V květnu 2020 byl v Chorušicích založen pokus s cílem zjistit vliv variabilního 
setí kukuřice na výnos.  
Výchozím bodem pro jakoukoli variabilní aplikaci je pečlivě zpracovaná 
a zákazníkem validovaná mapa relativního výnosového potenciálu (viz 
obrázek níže). Místa se zelenou barvou znamenají oblasti s vyšším relativním 
výnosovým potenciálem, oranžová místa naopak vyznačují oblasti s nižším 
relativním výnosovým potenciálem, žlutá barva potom značí průměr. 
Pokusná a kontrolní plocha (jižní část honu) byla vybrána tak, aby obě měly 
podobný průměrný výnosový potenciál (99,95 pokus, 103,29 kontrola). Celková 
výměra honu činila 14,5 ha. 
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Aplikační mapu setí kukuřice (odrůda P9074) můžete vidět na obrázku níže, k variabilnímu výsevu byla 
použita sečka Väderstad, která umí současně se setím aplikovat i hnojivo přímo pod patu. Jak setí, tak 
hnojení lze provádět variabilně.

Kontrola
Výsevek: 80.000 jedinců/ha

Pokus
Střední výsevek: 80.000 jedinců/ha
Variabilita: 75.200-84.900 jedinců/ha

V tabulce níže jsou uvedeny parametry pokusu. Kontrola se liší jen uniformním setím, ostatní parametry 
jsou stejné jako u pokusu. 

Přípravek (pokus) Aplikace Termín Dávka t/ha

P10-K25 uniformní podzim 0,30

hnůj se zaorávkou uniformní podzim 45,00

močovina bez stabilizace uniformní jaro 0,30

P10-K25 pod patu uniformní jaro 0,10

osivo variabilně jaro 1,10

Strategií variabilního setí v pokusné zóně bylo do zón s vyšším výnosovým potenciálem zasít vyšší množství 
jedinců a zvýšit tak výnos těchto zón. Naopak v  zónách s nižším výnosovým potenciálem se množství 
zasetých jedinců snížilo.
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Využití variabilní hustoty výsevku vedlo 
ke zvýšení zisku o 2.909 Kč/ha oproti kontrole. 

Výnos 
průměr

Škrob 
průměr

Sušina 
průměr

Průměrný 
výnosový 
potenciál

Výnos přepočtený 
výnosovým 
potenciálem

Pokus 56,68 32,19 43,32 99,95 56,7

Kontrola 54,14 33,03 45,86 103,29 52,4

Rozdíl (t) 2,54 -0,84 -2,54 4,3

Rozdíl (%) 4,70 -2,50 -5,50 8,2

Výnos a ekonomika:

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

Kukuřice siláž 750 56,7 52,4 3.219

Zvýšení zisku (Kč/ha) 2.909

Rozdíl v nákladech oproti kontrole Jednotky Cena Kč/ 
jednotka

Pokus 
dávka

Kontrola 
dávka Rozdíl Kč

Variabilní aplikace Kč/ha 1 310 0 310

Zvýšení nákladu v zóně pokusu Kč 310

Na obrázku níže můžete vidět výnos tak, jak ho zaznamenal výnosoměr řezačky. Čím červenější barva, 
tím nižší výnos, modrá barva naopak značí místa s vysokým výnosem. Pro vyhodnocení pokusu byla data 
z výnosoměru očištěna (např. souvratě) a byly odstraněny všechny extrémní hodnoty. 
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Pro rozšířené možnosti precizní zemědělství jsme 
se rozhodli v roce 2019, kdy jsme oslovili firmy, 
co se zabývají snímkováním polí a podle snímků 
a dalších podkladů jako jsou i AZZP, doporučují 
variabilní aplikace hnojiv, případně postřiků.
Do té doby jsme v rámci precizního zemědělství 
měli postřikovač Tecnoma, který vypíná jednotlivé 
sekce, když dojíždí k souvrati. V letošním roce 
jsme už pořídili rozmetadlo Bogballe s váhami, 
které umí i za přispění GPS souřadnic a map, 
variabilně upravovat dávku hnojiv a „klínování“ – 

což je postupné přivírání záběru rozhozu hnojiva 
při dojezdu k souvrati, podobně jako je tomu 
u  postřikovače, který vypíná jednotlivé sekce. 
V  nejbližší budoucnosti plánujeme koupit i secí 
stroj, který by odpovídal potřebám variabilních 
aplikací. 
Bez traktorů, které využívají GPS a RTK signál, by 
však tyto variabilní aplikace nešly provádět. Proto 
jsme už na podzim 2019 koupili traktor, který 
splňuje požadavky pro tyto aplikace.

Proč jsme se vydali cestou variabilních aplikací

Snímkování polí v častém sledu a její následné posuzování v počítači nám 
umožňuje sledovat, co se nám na poli děje a podle toho přizpůsobovat aplikace 

na pozemcích.

V roce 2020 jsme již se službou Varistar aplikovali, 
dle map relativního výnosového potenciálu, 
hnojiva na části výměry našeho podniku. Také jsme 
si nechali, v rámci pokusu, variabilně zasít silážní 
kukuřici službou a následně i sklidit řezačkou 
s HarvestLabem, abychom si ověřili přínosy 

variabilního setí.
Myslím si, že legislativa nakonec donutí zemědělce 
přejít na větší a větší kontrolu dávek hnojení 
a  postřiků, které do půdy přijdou, a tak bude 
přesné setí a hnojení podle GPS nakonec nezbytné 
pro všechny hospodařící zemědělce.

Snímkování polí v častém sledu a její následné 
posuzování v počítači nám umožňuje sledovat, co 
se nám na poli děje a podle toho přizpůsobovat 
aplikace na pozemcích.
Do budoucna počítáme s těmito informacemi 

a službami a budeme je využívat pro precizní 
hospodaření na našich pozemcích. Určitě nám tyto 
informace pomohou ušetřit, nebo minimálně lépe 
distribuovat, dost peněžních prostředků, které do 
půdy vkládáme.

Přemysl Rimkevič
agronom
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Informace ze satelitních snímků nám pomohou ušetřit, nebo minimálně lépe 
distribuovat, dost peněžních prostředků, které do půdy vkládáme.


