
Multispektrální senzor na palubě družic je svého druhu unikátní. 
Frekvenční pásma, která snímá v červeném okraji viditelného spekt-
ra (vlnové délky 700 až 900 nm), byla volena právě s  ohledem na 
využití monitorování vegetace. Vypočtené vegetační indexy dnes po-
skytují v dostatečném rozlišení informace vhodné ke stanovení kvan-
titativní i kvalitativní variability porostu. Data Sentinelu 2 jsou tak 
ideální pro mapování výnosového potenciálu, obsahu chlorofylu 
v listech, sledování zdravotního stavu vegetace, nebo zjišťování vod-
ního stresu. Lákavou možností je též jejich využití pro variabilní apli-
kace dusíku zejména v produkčním a kvalitativním hnojení ozimých 
plodin. Tohoto faktu využilo v  uplynulém roce hned několik firem 
k nabídce svých služeb.

A co ostatní prvky?
Pohled na pole ze Sentinelu 2 je každopádně novým impulzem pro 

rozvoj precizního zemědělství jako celku. Přípustím-li jednou, jako 
pěstitel, že existuje výživová nerovnoměrnost u jednoho prvku, je jen 
krůček k úvahám nad komplexním řešením výživy porostů v rámci 

podniku. Před dvěma lety jsem v podobném článku zmiňoval firmu 
MJM Litovel, která již 20 let zdokonaluje svůj systém Prefarm®. Díky 
monitorování půdní zásoby základních živin v pravidelném tříletém 
cyklu poskytuje portál svým uživatelům kompletní výživářská dopo-
ručení pro P, K, Mg, Ca, případně i víc. 

I výnosové mapy se již dočkaly
Mimo vápnění zohledňuje Prefarm® u základního hnojení zejména 

aktuální plodinu, její plánovaný výnos a realizované organické hnoje-
ní. Pro někoho trochu překvapivě tak vlastně na prvním místě dodá-
vá, co z pole odejde v budoucí sklizni. Podle všeho je Prefarm® také 
prozatím jediný produkt na trhu, který v praxi umožňuje plné využití 
výnosových map. Po pečlivém zpracování výsledků několika let vyme-
zí takzvané produkční zóny zobrazující konkrétní výnosový potenciál. 
Očekávaný výnos plodiny pak již není jen průměrnou uniformní 
hodnotou. 

Teprve poté, co je zajištěno, že se obsah živin nesníží, navrhuje sys-
tém navýšení dávek P, K, Mg či S v místech, které podle analýz vzorků 
půdy vykazují nedostatek. Vzhledem k tomu, že některé živiny mohou 
navíc omezovat, či naopak podporují příjem jiných (antagonismus či 
synergie), hlídá systém automaticky též jejich vyrovnaný poměr v pů-

dě. Příkladem může být třeba vztah fosforu a  vápníku, či draslíku 
a hořčíku.

Dusík, sklizeň, sucho 
Od roku 2019 umožňuje systém Prefarm® též plné využití zmíně-

ných multispektrálních snímků z  družic Sentinel 2A–2B programu 
Copernicus. Uživatelé si mohou vybrat zobrazení hned několika vege-
tačních indexů, které charakterizují kvantitativní a kvalitativní variabi-
litu porostů. Variabilní aplikace dusíku je v rámci této analýzy pouze 

jedním z využitelných výstupů. U porostů je možné sledovat aktuální 
výnosový potenciál, postup dozrávání či různá poškození porostu. 
Snímky přispívají též k doplnění analýzy variability půdních vlastností. 

Je na uživateli, zda zvolí výživová doporučení Prefarm® formou 
paušálních, či variabilních dávek. Udělat si ve výživě pořádek a vidět 
svá pole z nadhledu však určitě stojí za to.

Pavel Bartoš
Honoris, a. s.
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Jsou to sestry, každá váží kolem 1,2 tuny a za den oběhnou Zemi více než 14krát. Družice Sentinel 2A a 2B, zdá se, znovu probudily zájem o precizní 
zemědělství. Díky obrovskému množství dat a husté frekvenci přeletů je možné získat dostatečně čerstvé a přesné informace o tom, co se na vašem poli 
aktuálně děje. 

(Pokračování ze str. 20)

Význam systému vážení
Minerální hnojivo představuje materiál, jehož sypné vlastnosti se 

mění. A to nejen v průběhu skladování, ale i během dne: při proměn-
livé vlhkosti, tím, jak se odebírá nejdříve z  okraje a  poté od středu 
hromady, promícháváním při transportu na pole, změnou struktury 
působením manipulační techniky atd. I  při precizním počátečním 
nastavení rozmetadla pak mají tyto změny vliv na nepřesnosti v podél-
ném rozdělení hnojiva. 

To je také jeden z důvodů rychlého rozvoje systému vážení napříč 
všemi kategoriemi rozmetadel.  Nároky na takový systém jsou značné, 
protože se očekává, že bude fungovat se shodnou precizností i za jízdy 
po hodně nerovném terénu či ve svahu. Proto výrobci doplňují vážicí 
systém ještě přídavnými senzory pro měření sklonu či výkyvu rozme-
tadla, a podle jejich údajů jsou data ze senzorů vážení korigována. 

Možná šířka rozmetání závisí na specifické hmotnosti a  velikosti 
granulí hnojiva, i na provedení rozmetacího disku, tedy jeho průměru, 
počtu, tvaru a délce rozmetacích lopatek, dále samozřejmě i na otáč-
kách disků, bodu výpadu hnojiva na disk a výšce rozmetadla nad ze-
mí. Někteří výrobci rozmetadel dávají možnost volby z několika růz-
ných rozmetacích disků pro různé šířky záběru. Stejně tak mají někte-
ré firmy například více než dvě lopatky na jeden disk, a pokud je třeba 
změnit šířku záběru, rozmetadlo změní otáčky disků a bod výpadu.

Kvalitní provedení lopatek

Cílem práce rozmetacího ústrojí je vytvoření pokud možno trojúhel-
níkovitého rozmetacího obrazce. Přitom je úroveň překrytí značná. 
Takové obrazce ale reagují výrazně citlivěji na boční vítr či zhoršené 
fyzikální vlastnosti hnojiva. To ovšem neznamená, že nejlepší bude 
pracovat s lopatkami, které jsou výrazně předimenzované. V praxi se 
potvrzuje, že nejlepší volbou jsou ty druhy lopatek, které výrobce 
rozmetadla pro konkrétní šířku záběru doporučuje. Většinou je rezer-
va směrem nahoru u těchto lopatek dostatečná.

Lopatky by měly být především robustně vyrobené. V opačném pří-
padě by předčasné opotřebení mohlo po určité době vést k nepřesnos-
tem při aplikaci. Někteří výrobci proto přistoupili k tomu, že lopatky 
opatří vrstvou tvrdokovu – alespoň u velkých typů rozmetadel. U men-
ších provedení lze takové lopatky obdržet za příplatek. 

Každý porost je třeba hnojit až do jeho okraje, ovšem s minimálním 
úletem hnojiva do okolní vegetace. Zajistit to je úkolem systému hra-
ničního rozmetání, který má za úkol pro jízdu na okraji pole (či louky) 
redukovat záběr rozmetadla a zároveň s tím i snížit množství hnojiva, 
procházejícího rozmetadlem. 

Varianty hraničního rozmetání
Existuje také možnost, že traktor s rozmetadlem jede těsně u hranice 

pozemku a aplikace hnojiva na jedné straně rozmetadla je zcela vy-
pnutá. Hradítko zabraňuje tomu, aby hnojivo od druhého disku odlé-
talo i na druhou stranu. Anebo řidič začne jízdou v krajním kolejovém 
řádku, pak je na jedné straně pomocí bloku lamel záběr omezený. 

Většina rozmetadel disponuje jen jednostranným hraničním rozme-
táním, potom musí traktor při hnojení okrajových částí pole objet le-
vou stranou k okraji. Na přání výrobci nabízí systém oboustranného 
hraničního rozmetání, s nímž jsou řidiči flexibilnější. Tento systém je 
téměř podmínkou v případě, že je třeba pracovat na polích protka-
ných odvodňovacími strouhami.

Možnosti ovládání
Možnost volby také jednotliví výrobci nabízejí v otázce ovládacích 

terminálů. Základní variantou je jednoduchý terminál, s  nímž lze 
ovládat základní funkce určité modelové řady rozmetadel. Lepší ver-
ze pak umí ovládat více různých strojů od jednoho výrobce; nicméně 
je třeba mít na paměti to, že pokud bude terminál sloužit v traktoru 
s rozmetadlem, nemůže zároveň ovládat třeba postřikovač, který tak 
musí stát. 

Top variantou jsou terminály ISOBUS, anebo pak je možné pořídit 
rozmetadlo bez tohoto terminálu a ovládat jej na ISOBUS kompati-
bilním terminálu traktoru. Je však třeba myslet na to, že ne každý řidič 
bude chtít mít terminál traktoru zaplněný ještě dalšími obrazovkami 
a  daty, a  raději si pro přívěsný stroj vyhradí terminál samostatný. 
K němu si může připojit i externí příslušenství, jako je ISOBUS joy-
stick, a funkce rozmetadla si navolit na tlačítka joysticku. Snaha snížit 
si pořizovací náklady na rozmetadlo tak, že se pořídí bez ovládacího 
terminálu, tak může v budoucnosti způsobovat problémy.

Moderní ISOBUS ovládací terminály také otevírají cestu k realizaci 
systémů precizního zemědělství. 

 (Pokračování na str. 22) 

inzerce

Tažená rozmetadla Amazone ZG-TS disponují šířkou záběru aplikace až 54 m. Systém online vážení ProfisPro umožňuje neustálou 
kontrolu a přizpůsobování množství hnojiva, protékajícího rozmetadlem. Na přání je možné stroj vybavit i systémem kontroly rozmetacího 
obrazce ArgusTwin či WindControl pro stanoviště s obzvláště intenzivním větrem  Foto archiv

Kromě vápna lze s rozmetadly Bogballe variabilně aplikovat 
všechny sledované živiny Foto archiv firmy

Družice Sentinel 2 – z výšky 876 km pořizují spektrální snímky 
v 10 metrovém rastru. Vypočtený index NDRE dobře znázorňuje 
aktivitu listového chlorofylu u vzrostlých porostů v plné vegetaci
 Foto archiv firmy

Uživatelé Bogballe navigace Calibrator Free se mohou již brzy těšit 
na zbrusu novou verzi. Opět zdarma na GooglePlay Foto archiv firmy

Praktické řešení nabízí traktory JCB Fastrac: ve svém třetím 
nástavbovém prostoru si mohou vézt zásobník s přídavnou 
zásobou hnojiva. Nejenže tedy mohou jezdit rychleji díky svému 
plně odpruženému podvozku, také intervaly mezi doplňováním 
hnojiva jsou delší Foto archiv

Co nového v precizním zemědělství?


