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Zkuste variabilní hnojení
Pokud připustíme, že existují významné rozdíly v zásobenosti živinami 
u jednotlivých částí porostu daného pozemku, pravděpodobně nebude 
spor ani o tom, že variabilní hnojení má smysl. Zbývá si tedy jen vybrat 
příslušnou technologii a prostě to zkusit.

Závěry Billa

„Pracuji v zemědělství už 35 let 
a  během celé této doby jsem vy-
pracovával dávkování dusíku na 
základě výnosového potenciálu. 
S  náporem nových technologií 
jsem zjistil, že způsoby, jakými 
jsem doporučené dávkování dusí-
ku určil, nebyly tou nejefektivnější 
metodou. K  mému překvapení 
jsem dokonce zjistil, že celých 35 
let jsem to vlastně dělal špatně! 
Před čtyřmi lety jsem byl najat, 
abych provedl výnosové zkoušky 
dusíku. Místo zkoušení aplikace 
plošných dávek jako všichni ostat-
ní jsme nechali pěstitele říci, co 
chtějí vyzkoušet. Většina toho, co 
jsme zjistili prostřednictvím těch-
to studií, se ukázala jako bezvý-
chodná s výjimkou jednoho způ-
sobu aplikace dusíku – Ag Leader 
OptRx®.“

„OptRx plodinové senzory mě-
ří v  reálném čase na základě 
spektrální analýzy zdraví rost-
lin a  podle specifických po-
třeb rostlin poté aplikují du-
sík. To jsme využívali důsled-
ně každý rok, a  to i v suchém 
roce 2012 a nadměrně vlhkém 
roce 2015.“

„Chcete-li si udělat lepší pře-
hled o tom, jakých výsledků jsme 
během těchto let dosáhli díky 
senzorům OptRx, podívejte se 
na hodnoty výnosů přidávané 

plodinovými čidly rok po roku na 
mnoha různých pozemcích:
 v roce 2012 OptRx přidal
732 Kč/ha,
 v roce 2013 OptRx přidal
772 Kč/ha,
 v roce 2014 OptRx přidal
1041 Kč/ha,
 v roce 2015 OptRx přidal
970 Kč/ha.
Čísla vychází z  aktuálních cen 
dusíku v době testu.“

Z  grafu lze vyčíst, že plodinové 
senzory se Billovi zaplatily po 
555 hektarech.

Skutečné úspory 
díky senzorům OptR
 Náklady
Použitím OptRx jednak získáte 

úspory na nákladech, jednak ve 
vyšším hrubém zisku. Na zákla-
dě získaných dat jsme ušetřili 
v  průměru 33,6 kg dusíku na 
hektar. Na 250 hektarech je to 

úspora 8400 kg dusíku neboli 
142 800 Kč.
 Čas
S OptRxem šetříte nejen nákla-

dy, ale také drahocenný čas. Cel-
kově lze říci, že díky využití sen-
zorů OptRx lze obsáhnout na 
jedno naplnění nádrže více hek-
tarů, čímž se výrazně šetří čas. Za 
předpokladu, že naplnění jedné 
nádrže trvá přibližně 15 minut, 
lze na ploše 250 hektarů ušetřit 
téměř celý jeden pracovní den.
 Vápnění
Všechen dusík obsahuje také 

vodík, který okyseluje půdu. Kaž-
dý kilogram 28% dusíku potře-
buje čtyři kilogramy vápna na 
uvolnění vodíku v půdě a zvýšení 
jejího pH. Dvě stě hektarů kuku-
řice vyžaduje 30 tun vápna roč-
ně. Při dávce na stát Michigan to 
znamená úsporu 134  000 tun 
vápna.
 Uhlíková stopa
V  předchozích odstavcích byly 

popsány úspory dusíku a  vápna 
a také úvahy, kolik kamionů na-
víc musí ročně vyjet. S tím souvisí 
úspory paliva, opotřebení strojů 
a čas. Jako bonus lze při snížené 
spotřebě dusíku očekávat snížení 
výdajů za dusík. A  v  neposlední 
řadě to znamená i méně dusična-
nů v  našich potocích, jezerech 
a pitné vodě.

Petr Lebeda
produktový manažer Ag Leader

Plodinové senzory uspoří
V tomto článku představíme Billa Copelanda, prodejce Ag Leader 
ve Wauseonu, ve státě Ohio. Bill představí své zkušenosti s plodinovými čidly 
Ag Leader OptRx a s dávkováním dusíku. Bill se nikdy nebránil snižování 
dávek dusíku rostlinám a v průběhu let k tomu vyzkoušel nejrůznější metody.

Návratnost OptRx senzorů 
u jednoho z pěstitelů při aplikaci 

dusíku v pozdní sezóně

790,14 USD

838,63 USD

5985 kg

5420 kg

Dusík 47# OptRx

Velice efektivní a rychlé se u du-
síku jeví využití optických čidel 
připevněných na soupravě rozme-
tadla, kde řídicí software v  reál-
ném čase přímo mění dávku apli-
kovaného hnojiva. V  roce 2015 
se v několika podnicích v České 
republice rozběhlo testování plo-
dinových čidel OpTrx od firmy 
AG Leader ve spojení s rozmeta-
dly Bogballe a výsledky jsou pro-
zatím více než slibné. Firma AG 
Leader se do své technologie roz-
hodla zakomponovat měření 
hned dvou vegetačních indexů. 
Zjednodušeně jde o měření odra-
zivosti porostu vlnových délek 
v  přesně vymezených částech 
červeného a blízkého infračerve-
ného spektra. 

 NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) – index vypo-
čítávaný z  poměru odrazivosti 

dvou spekter 600–700 nm (RED) 
a 700–900 nm (NIR).
 NDRE (Normalized Diference 
Red Edge), které místo širokého 
RED používá zúžené RE spekt-
rum kolem 715 nm.

Zatímco pro většinu jarních 
přihnojení je nosnou informací 
pro určení dávky první index 
NDVI, který zohledňuje též po-
kryvnost a  množství biomasy, 
v  případě kvalitativního přihno-
jení je tomu jinak. U  vzrostlého 
porostu již daleko více záleží na 
skutečné aktivitě listového chlo-
rofylu. Tuto informaci velmi dob-
ře mapuje právě druhý index 
NDRE. 

Akademická poučka říká, že 
u  průměrně vyrovnaného po-
zemku se správně stanovenou 
paušální dávkou hnojiva se přes-

ně trefíme do potřeb zhruba jed-
né třetiny porostu. Zbylé dvě 
třetiny by velmi pravděpodobně 
buď ocenily dávku o něco vyšší, 
nebo naopak neví, co si s naserví-
rovaným dusíkem počít. 

Nastavená variabilita dávek 
v  dokumentovaných podnicích 
byla v závislosti na termínech ap-
likace ±20–30 %. Přestože přímá 
úspora hnojiva proti paušální 
dávce nebyla cílem, pohybovala 
se všude kolem 3 %. Daleko zají-
mavější jsou prozatím zjištěná 
data o  výnosu a  kvalitě. Mimo 
jedné polehlé lokality dosáhly na-
příklad testované plochy pšenice 
nejen významného navýšení vý-
nosu, ale též pekařské kvality. 

Pavel Bartoš
firma ?????????:

Uniformita je iluze – NDRE 
index zobrazí aktivitu listového 
chlorofylu v jednotlivých 
částech pole Foto archiv firmy

Investice do plodinových čidel by se mohla zaplatit již během první 
sezóny Foto archiv firmy


