Statek Kumberk, s. r. o.

Prípadová štúdia
Vplyv zníženia objemu variabilne aplikovaných
dusíkatých hnojív na výnos v porovnaní
s uniformne vykonanou aplikáciou v ozimnej
pšenici a repke

www.variabilni-aplikace.cz

Statek Kumberk, s.r.o.
Statek Kumberk, s.r.o. je moderná česká rodinná farma, ktorá hospodári na 787 hektároch ornej pôdy severozápadne od Plzne. Zaoberá sa rastlinnou výrobou, hlavné plodiny, ktoré na svojich pozemkoch pestuje
sú pšenica ozimná, jačmeň ozimný, repka ozimná a hrach.
Farma začala vykonávať prvé variabilné aplikácie s Varistarom v sezóne 2018/2019, najmä variabilné
aplikácie hnojív. Variabilné aplikácie dusíkatých hnojív vďaka svojej jednoduchosti bývajú väčšinou
prvým krokom k ich zavedeniu na konkrétnej farme. V nasledujúcich sezónach majiteľ spoločnosti,
pán Richard Vykoukal, využíval aj ďalšie možnosti, ktoré Varistar ponúka - variabilný výsev a variabilné
zásobné hnojenie a cielené aplikácie vybraných pesticídov (najmä morforegulátorov v repke).
Rozmetadlo a sejačka na farme sú vybavené terminálom Varistar One, ktorý umožňuje diaľkový online
prenos mapy priamo do traktora bez potreby zásahu obsluhy. Integrovaný terminál GPS potom zabezpečuje
správnu aplikáciu na konkrétnom mieste na poli.

Vplyv zníženia dusíkatých hnojív o 15 %
Zelená dohoda pre Európu (Green Deal) je súbor politických iniciatív Európskej komisie, ktorých
hlavným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu Európy, ku ktorej sa zaviazalo
všetkých 27 členských štátov. V časti o poľnohospodárstve sú stanovené veľmi ambiciózne ciele týkajúce
sa najmä znižovania množstva aplikovaných vstupov. Do roku 2030 by sa malo obmedziť používanie
dusíkatých a fosforečných hnojív aspoň o 20% a o 50% znížiť ich únik do ovzdušia a spodných vôd.
V prípade pesticídov je cieľom znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie o 50 % a znížiť používanie
najnebezpečnejších účinných látok o 50 %. Jedným z odporúčaní Európskej komisie je využívať
výstupy Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v oblasti vesmírnych technológií, ktoré poskytujú 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 na zvládnutie výziev súvisiacich so Zelenou dohodou pre Európu.
Pokusy v spolupráci s naším klientom, spoločnosťou Statek Kumberk, s.r.o., preto reagovali na potrebu zistiť, aký
vplyv bude mať zníženie množstva aplikovaného dusíka na úrodu. V sezóne 2020/2021 sme identifikovali
dva kopce. Hon Nad silážnou jamou bol osiaty ozimnou pšenicou, hon Kály bol osiaty ozimnou repkou.
Na kontrolnej ploche bola aplikovaná variabilná normálna dávka dusíkatých hnojív, na pokusnej ploche
bola dávka tiež aplikovaná variabilne, ale priemerná dávka bola navyše znížená o 15 % v porovnaní
s kontrolou. Nastavenie variability bolo v oboch prípadoch 10 %.

www.variabilni-aplikace.cz

Pšenica ozimná - hon Nad silážní jámou
Plodina:
Pšenica siata ozimná
Odroda:
RGT Reform
Hon:
Nad silážní jámou
Rozloha:
Pokus - 10,86 ha (ohraničená ružovou
farbou)
Kontrola - 46,06 ha
Relatívny výnosový potenciál:
Pokus - 101,9
Kontrola - 103,3
Zóny pokusu vyberáme tak, aby zóny kontroly aj pokusu boli čo najvariabilnejšie. Výsledky sú pri
spracovaní prepočítané na rovnaký výnosový potenciál, aby výsledky pokusu aj kontroly boli porovnateľné
vzhľadom k výnosnosti jednotlivých produkčných zón. Na nižšie uvedených mapách aplikácie sú
znázornené jednotlivé výrobné zóny a dávky hnojív, ktoré sa v nich používali. Modrá farba označuje vyššiu
dávku, oranžová a červená nižšiu dávku.
Regeneračné hnojenie:
Prípravok: DASA
Variabilita: 10%
Kontrola
Stredná dávka: 270 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 230 kg/ha

Produkčné hnojenie:
Prípravok: DAM
Variabilita: 10%
Kontrola
Stredná dávka: 140 l/ha
Pokus
Stredná dávka: 119 l/ha
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Kvalitatívné hnojenie:
Prípravok: LAD 27
Variabilita: 15%
Kontrola
Stredná dávka: 250 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 225 kg/ha
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61
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62
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56
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DASA 26-13

192

45

8,5

DAM 390

168

23

3,9

LAD 27

168

31

5,2

Celkom

17,6

Zníženie množstva aplikovaných dusíkatých hnojív o 15
% viedlo k zníženiu nákladov o 17,6 EUR/ha pri zachovaní
rovnakého výnosu.
Pre úplnosť informácií pripájame úhrny zrážok za sezónu 2020/2021:
Meciac 2020

Úhrn zrážok (mm)

Meciac 2021

Úhrn zrážok (mm)

Mesiac 2021

Úhrn zrážok (mm)

September

44,5

Január

46,5

Máj

101,5

Október

46,5

Február

32

Jún

82

Júl

71

November

6

Marec

32

December

25,5

Apríl

15
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Repka ozimná - hon Kály
Druhé pokusné pole bolo osiate repkou ozimnou a variabilne boli vykonané 3 jarné aplikácie dusíkatých
hnojív (regeneračné a dve produkčné). Experimentálna zóna je na mape relatívneho výnosového potenciálu
vyznačená ružovou farbou.
Plodina:
Repka ozimná
Odroda:
CROQUET
Hon:
Kály
Rozloha:
Pokus - 8,82 ha
Kontrola - 14,27 ha
Relatívny výnosový potenciál:
Pokus - 97,85
Kontrola - 101,86

Regeneračné hnojenie:
Prípravok: DASA
Variabilita: 10%
Kontrola
Stredná dávka: 300 kg/ha
Pokus
Stredná dávka: 255 kg/ha

Produkčné hnojenie I:
Prípravok: DAM
Variabilita: 10%
Kontrola
Stredná dávka: 200 l/ha
Pokus
Stredná dávka: 181 l/ha
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Produkčné hnojenie II:
Prípravok: DAM
Variabilita: 10%
Kontrola
Stredná dávka: 100 l/ha
Pokus
Stredná dávka: 85 l/ha
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DASA 26-13

192

56

10,8

DAM 390

168

48

8,1

Celkom

18,8

Zníženie množstva aplikovaných dusíkatých hnojív o 15
% viedlo k zníženiu nákladov o 18,8 EUR/ha pri zachovaní
rovnakej úrody.
V oboch pokusných honoch viedlo zníženie aplikačnej dávky dusíkatých
hnojív k porovnateľným výnosom ako pri bežne aplikovanej dávke.
Variabilné aplikácie sú teda vhodným nástrojom, ako reagovať
na neustále rastúce ceny hnojív a nadchádzajúce obmedzenia
ich používania v súvislosti s implementáciou požiadaviek Zelenej
dohody pro Európu.
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Prečo sme sa rozhodli pre variabilné
aplikácie
Už pred viac ako desiatimi rokmi sme mali
jasnú predstavu o tom, ako by malo naše
poľnohospodárstvo vyzerať. Všetci pociťujeme
neustály tlak na znižovanie používania
pesticídov a hnojív (aj v súvislosti so spoločnou
poľnohospodárskou politikou EÚ a Zelenou
dohodou - Green Deal) a optimalizácia ich
používania je veľmi dôležitá.
V roku 2014 sme kúpili prvé poľnohospodárske
vybavenie, ktoré nám umožnilo začať s presným
poľnohospodárstvom. Bol to samochodný
postrekovač. V nasledujúcich rokoch sme si kúpili

traktory, ktoré umožňovali jazdu podľa navigácie,
a ďalšie poľnohospodárske stroje (rozmetadlo
a sejačku), ktoré umožňovali variabilnú aplikáciu
podľa mapy, ale trvalo niekoľko rokov, kým sme
tieto "drahé hračky" začali používať.
V roku 2018 sme sa stretli s majiteľmi spoločnosti
Varistar a rozhodli sme sa vyskúšať ich systém
priamo na celej ploche. Aby sme mohli posúdiť,
či aplikácia variabilnej dávky priniesla výhody,
vyhodnotili sme sezónu analýzou výnosových dát
z výnosomerov z kombajnov.

Prvými aplikáciami, ktoré sme s Varistarom vykonávali, bolo variabilné
hnojenie dusíkatými hnojivami. Na základe pozitívnych výsledkov sme v ďalšej
sezóne variabilne zasiali obilniny a pre základné hnojenie sme využili možnosť
kombinácie mapy relatívneho výnosového potenciálu a výsledkov pôdnych
rozborov.

Prvými aplikáciami, ktoré sme s Varistarom
vykonávali, bolo variabilné hnojenie dusíkatými
hnojivami. Na základe pozitívnych výsledkov
sme v ďalšej sezóne variabilne zasiali obilniny
a pre základné hnojenie sme využili možnosť
kombinácie mapy relatívneho výnosového
potenciálu a výsledkov pôdnych rozborov.
Často využívame aj portál Varistar, kde je

možné porovnávať jednotlivé polia, množstvo
aplikovaných hnojív na jednotlivých úsekoch
a úrodu v relatívnych detailoch. Novinkou tohto
roka je zákaznícky portál na prípravu aplikačných
máp, kde môžeme jednoducho vytvárať
a upravovať mapy a okamžite ich online prenášať
do aplikačného zariadenia.

Ak sa chce človek neustále rozvíjať, napredovať a zlepšovať, nie je možné riešiť veci
len pocitovo, ale je absolútnou nevyhnutnosťou mať dlhodobé a podrobné údaje o
všetkých oblastiach. A práve to spoločnosť Varistar ponúka.

Ak sa chce človek neustále vyvíjať, posúvať a
zlepšovať, nie je možné riešiť veci len pocitovo.
Je absolútnou nevyhnutnosťou mať ľahko
dostupné dlhodobé a podrobné údaje o všetkých
oblastiach. A práve to spoločnosť Varistar ponúka.
Na spolupráci so spoločnosťou Varistar oceňujem

jej flexibilitu a variabilitu pri riešení potrieb,
ktoré vznikajú počas vegetačného obdobia
na poliach, neustále zlepšovanie produktov
a ochotu hľadať optimálne riešenia v spolupráci
s poľnohospodármi.
Richard Vykoukal
konateľ
Statek Kumberk, s.r.o.
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