
 

NABÍDKA PRECIZNÍHO PŘIHNOJENÍ PRO OBILNINY 

(PŠENICI) 

K dosavadní tradiční poradenské službě kontrolních stanovišť výživy rostlin nově rozšiřujeme nabídku služby 

vytvoření předpisů pro variabilní přihnojení dusíkem (dusíkem se sírou) k obilninám zejména pro pšenici 

v druhé polovině vegetace, pro vyrovnání porostů před obdobím utváření závěrečných výnosotvorných prvků 

včetně vlivů na kvalitu zrna. Diagnostika variabilní dávky dusíku je založena na odběrů vzorků půdy a přímého 

stanovení aktuální zásobenosti půdy minerálním dusíkem (Nmin.) a případně lehce přijatelnou sírou (Svod.) na 

ploše pozemků v různé hustotě (rastru) vzorkování. Rastr vzorkování je vhodné volit s ohledem na půdní 

vlastnosti, místní znalost terénu a potřebu přesnosti přihnojení dusíkem.  

• Vzorky půdy pro stanovení variabilní dávky dusíku jsou odebírány v různém rastru, a to na základě 

znalostí stavu porostů, půdních podmínek a po vzájemné konzultaci s našimi odborníky:  

- Nejčastěji používaná hustota vzorkování je 1 vzorek na 3 ha dále pak po 1, 5 či na vyrovnanějších 

pozemcích po 7 – 10 ha a dle potřeb vyrovnání porostů. 

- Výměra půdních bloků je doporučována pro 3 ha rastr minimálně 15 ha, nejvhodněji 20 ha a více, pro 

dostatečnou analýzu variability pozemku a efektivitu vyrovnání rozdílů v aktuální výživě rostlin 

diagnostikovanou variabilní dávkou dusíku (dusíku se sírou).   

• Na základě laboratorního stanovení obsahu dusíku (Nmin.) nebo dusíku se sírou ( Nmin. + Svod.) v půdě je 

stanovena předpisová aplikační mapa s rozdílnými dávkami dusíku, případně dusíku se sírou.  

• Cena služby se odvíjí podle prozkoušené výměry pozemků a zvoleném rastru vzorkování:  

 

Cena zahrnuje: 

• Odběr vzorků půdy a rychlé laboratorní stanovení obsahu Nmin., (nad 100 ha také cestovné) 

• Vytvoření mapy zásobenosti dusíkem (dusíkem se sírou) ve formátu *pdf, *jpeg 

• Diagnostika stanovení variabilních dávek dusíku (případně i síry) pro přihnojení podle mapy 

• Vytvoření aplikační mapy dusíku s předpisem variabilních dávek pro Vaši techniku  

Proč využít precizní aplikaci? Precizní aplikace dovoluje lokálně upřesněné dodané hnojiva do 

diagnostikovaných zón pozemku. Tím lze zamezit aplikaci nadbytečného hnojiva tam, kde je malá potřeba, nebo 

naopak dodat dostatečné množství dusíku do zón, kde uniformní (paušální) dávky nepostačují potřebě.  

  Kontakt: AGROEKO Žamberk spol. s.r.o.  Službu konzultujte a objednávejte s minimálně 5 denním 

                         Ing. Jiří Suchodol, tel: 608 337 754               předstihem před plánovaným přihnojením! 


