Případová studie
Statek Kumberk, s.r.o.

Statek Kumberk, s.r.o.
2019

počátek spolupráce se
službou Varistar

694 ha

obsluhovaných se službou
Varistar v první sezóně

2/2019

první variabilní aplikace
(regenerační hnojení)

8,45 t/ha

rekordní průměrný výnos
v pšenici ozimé

08-10/2019

zásobní hnojení fosforem
dle půdních rozborů

Statek Kumberk, s.r.o. je moderní česká rodinná farma, která hospodaří na 740
hektarech orné půdy severozápadně od Plzně. Zabývá se rostlinnou výrobou,
hlavní plodiny, které na svých pozemcích pěstuje, jsou pšenice ozimá, ječmen
ozimý, řepka ozimá a hrách.
Farma začala provádět první variabilní aplikace se službou Varistar v sezóně
2018/2019, kdy se jednalo zejména o variabilní aplikace hnojiv. Variabilní
aplikace dusíkatých hnojiv díky své jednoduchosti bývají většinou prvním
krokem k jejich zavedení na konkrétní farmě.
V sezóně 2019/2020 majitel firmy, pan Richard Vykoukal, využil i další možnosti,
které Varistar nabízí - variabilní setí a variabilní zásobní hnojení. Do budoucna
plánuje využití cílených aplikací vybraných pesticidů.

Sezóna 2018/2019
Prvním krokem pro zavedení systému variabilních aplikací Varistar je tvorba
map relativního výnosového potenciálu. Na základě historických satelitních
snímků, osevních plánů, informacích o výnosu, půdních rozborů a odtokových
linií jsou vytvořeny podrobné mapy, které matematicky popisují jednotlivé
části polí. Mapy jsou vždy verifikovány a ověřovány s klienty, protože jen
tak je možné odstranit případné nedokonalosti. Mapy jsou tvořeny ve třech
variantách - podrobná mapa, třízónová mapa a pětizónová mapa (3 a 5 zónová
mapa se využívají pro speciální aplikace - např. morforegulace).

09/2019

variabilní setí ozimů
(pšenice a ječmen)

07/2020
průměrný výnos ve všech
plodinách je historickým
rekordem farmy
Obr. 1: Mapa relativního výnosového potenciálu
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Obr. 2: 3zónová mapa relativního výnosového potenciálu

Obr. 3: 5zónová mapa relativního výnosového potenciálu

Variabilní hnojení bylo prováděno diferenciační strategií, tj. podporovala se místa s vyšším výnosovým
potenciálem.
Regenerační hnojení
Hnojivo: DASA 26-13
Strategie: Diferenciační
Termín: 02/2019
Variabilita: pšenice 11,1%,
ječmen 9,3 %, řepka 8,4 %

Produkční hnojení
Hnojivo: DAM
Strategie: Diferenciační
Termín: 03-04/2019
Variabilita: pšenice 10 %,
ječmen 10 %, řepka 10 %

Regenerační hnojení
Hnojivo: DAM
Strategie: Diferenciační
Termín: 03/2019
Variabilita: řepka 10 %

Cílená aplikace listového
hnojiva s biostimulantem
do defektních zón na
základě Smart Scoutingu
Hnojivo: Fertiactyl Starter
Termín: 04/2019

Aplikace N pro rozklad slámy
Hnojivo: DAM + StabilureN®
Strategie: Diferenciační
Termín: 07/2019
Variabilita: pšenice 10 %,
ječmen 10 %

Kvalitativní hnojení
Hnojivo: LAV27
Strategie: Diferenciační
Termín: 05/2019
Variabilita: pšenice 15 %

Výnos a ekonomika:
Plodina

Průměrný
Krajský
Výměra
výnos
Rozdíl
průměr
2019

Průměr
farmy
Cena
Rozdíl
2013komodity
2018

Zvýšení
tržby

Celkové
zvýšení
tržby
Kč

ha

t/ha

t/ha

%

t/ha

%

Kč/t

Kč/ha

Řepka ozimá

240

3,88*

2,99

29,77

4,10

-5,37

9.500

-2.090

-501.600

Ječmen ozimý

208

6,82

5,54

23,10

5,90

8,77

3.500

3.220

669.760

Pšenice ozimá

246

8,45

5,45

55,05

7,27

16,23

4.000

4.720

1.161.120

Celkem Kč

1.329.280

Průměrné zvýšení tržby Kč/ha
*) Výnos ovlivněn mimořádně suchým průběhem sezóny

Průměrný výnos 8,45 t/ha v pšenici ozimé byl
historickým rekordem farmy!

1.950

Sezóna 2019/2020
Během druhého roku se službou
Varistar byla provedena již celá škála
variabilních aplikací.
Na počátku sezóny bylo provedeno
variabilní
zásobní
(základní)
hnojení fosforem (NPK 10-26-26).
Aplikační mapy pro tuto aplikaci
byly zpracovány na základě map
relativního výnosového potenciálu,
reálného výnosu z předchozí sklizně
pro výpočet odběru živin z předchozí
sezóny a map půdních rozborů
pro odstraňování dlouhodobých
deficitů v půdě.

Obr. 4: Aplikační mapa zásobního hnojení

Aplikační
mapa P-fosfor

Novou zkušeností v oblasti variabilních aplikací na Statku Kumberk bylo variabilní setí obilovin, tj. ječmene
ozimého a pšenice ozimé. Tyto technologie jsou ve světě velmi rozšířené a v provozních podmínkách
přinášejí 8-10% zvýšení výnosu u obilovin.
V obou případech byla využita tzv. odnožovací strategie. Její podstatou je snížení výsevku v částech pole
s vyšším relativním výnosovým potenciálem a naopak zvýšení výsevku v místech, kde je relativní výnosový
potenciál nižší.
Variabilita byla nastavena na -4,7 % u pšenice a -4,5 % u ječmene.

Obr. 5: Aplikační mapa setí - pšenice

Obr. 6: Aplikační mapa setí - ječmen
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Příprava na variabilní setí probíhala již v sezóně 2018/19. Ve spolupráci s dodavateli osiv jsme během
června sčítali počet klasů na m2 s přihlédnutím k výnosovému potenciálu odběrných míst a sledovali jsme
i výnos v těchto zónách pomocí map z výnosoměrů mlátiček.
V sezóně 2019/20 jsme pokračovali ve sčítání klasů na m2, následně jsme vyhodnocovali i hodnoty
z výnosoměrů. Výsledky nás velmi mile překvapily - výnos očištěný o vliv bonity a variability jednotlivých
půdních bloků a produkčních zón se zvýšil o 9 %.

Obr. 6: Počet klasů a mapa relativního výnosového potenciálu, aplikační mapa

V případě variabilních aplikací dusíku se s mírnými úpravami (vyšší agresivita variability) pokračovalo ve
stejné strategii jako v sezóně 2018/19.
Výnos a ekonomika:
Průměrný
Krajský
Výměra
výnos
Rozdíl
průměr
2020

Plodina

Průměr
farmy
20132018

Rozdíl

Cena
komodity

Zvýšení
tržby

Celkové
zvýšení
tržby
Kč

ha

t/ha

t/ha

%

t/ha

%

Kč/t

Kč/ha

Řepka ozimá

245

4,51

3,39

33,04

4,10

10,00

10.000

4.100

1.004.500

Ječmen ozimý

212

8,33

6,11

36,33

5,90

41,19

3.600

8.748

1.854.576

Pšenice ozimá

228

8,56

6,65

28,72

7,27

17,74

4.200

5.418

1.235.304

Celkem Kč

4.094.380

Průměrné zvýšení tržby Kč/ha

6.089

Průměrný výnos zaznamenaný ve všech plodinách
byl historickým rekordem farmy!
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Proč jsme se vydali cestou variabilních aplikací
Již před více než deseti lety jsme měli jasnou
představu o tom, jak by naše zemědělské
hospodaření mělo vypadat. Všichni cítíme neustálý
tlak na omezování používání pesticidů a hnojiv,
velmi důležitá pak je optimalizace jejich aplikace.
První zemědělskou techniku, která by nám
umožňovala začít s precizním zemědělstvím, jsme
si koupili v roce 2014. Jednalo se o samojízdný
postřikovač. V následujících letech jsme zakoupili
traktory, které umožňovaly jízdu podle navigace,
a další zemědělské stroje (rozmetadlo a sečku),
které umožňovaly variabilně aplikovat podle

map, nicméně pár let trvalo, než jsme tyto „drahé
hračky“ začali využívat.
V roce 2017 jsme variabilní aplikace poprvé
vyzkoušeli. Jednalo se o aplikaci na základě
mapových podkladů získaných snímkováním polí
pomocí dronu. Tato metoda se nám moc nelíbila
a ani neosvědčila, protože se opírala pouze o
aktuální stav porostu a nebrala do úvahy historické
výsledky jednotlivých polí, což je dle mého názoru
úplně zásadní. Jsou pole, která dají téměř vždy
dobrý výnos a naopak bez ohledu na to, jak vypadá
porost v době aplikace.

Metoda snímkování polí drony se nám moc nelíbila a ani neosvědčila, protože
se opírala pouze o aktuální stav porostu a nebrala do úvahy historické výsledky
jednotlivých polí, což je dle mého názoru úplně zásadní. Jsou pole, která dají téměř
vždy dobrý výnos a naopak bez ohledu na to, jak vypadá porost v době aplikace.

V roce 2018 jsme se setkali s majiteli společnosti
Agrinova Services a po velmi podrobném a
detailním zkoumání jejich systému Varistar jsme se
rozhodli pro spolupráci. Jak je naším„zvykem“, když
už něco zkoušíme, tak rovnou na celé výměře. A
abychom měli kompletní a ucelené údaje a získali
jasnou zpětnou vazbu o tom, co nám spolupráce

přináší, jsme hned první sezónu zakončili analýzou
výnosových dat z výnosoměrů mlátiček.
Často také využívám portál Varistar, kde je možné
poměrně detailně porovnat jednotlivá pole,
jaké množství hnojiva se v jednotlivých částech
aplikovalo a jaký byl výnos.

Pokud se chce člověk neustále vyvíjet, posouvat dál a zlepšovat, není možné řešit
věci jen citem, ale absolutní nutností je mít dlouhodobá a podrobná data o všech
polích. A to nám systém Varistar nabízí.

Pokud se chce člověk neustále vyvíjet, posouvat
dál a zlepšovat, není možné řešit věci jen citem.
Absolutní nutností je mít dlouhodobá a podrobná
data o všech polích. A to nám systém Varistar
nabízí. Na spolupráci s firmou Agrinova si cením její

pružnosti a variability při řešení potřeb vzniklých
v průběhu vegetace na polích, neustálého
zlepšování produktu a ochoty hledat optimální
řešení ve spolupráci se zemědělci.

Richard Vykoukal
jednatel
Statek Kumberk, s.r.o.
© Agrinova Services, s. r. o.

