
OHNISKOVÁ DESIKACE 

Proč utrácíte 450 Kč/ha,  

když stačí 200 Kč/ha? 



Ohnisková desikace  
– úspora pro každého 

• technicky a agronomicky jednoduchá  

• příslušné technologie jsou k dispozici již mnoho let 

• úspora nákladů na desikant ve výši 10 až 80 % dle variability 
porostu 

• snížení zátěže prostředí  pesticidy 

• „no-brainer“ – není o čem přemýšlet, stačí zrealizovat 

• Proč jste nezačali již před lety? 

 



Ohnisková desikace  
- jak na to - rozhodovací algoritmus 

Desikujete? 

Neztrácejte s touto prezentací čas, 
běžte dělat něco příjemnějšího. 

Máte Yara N-Sensor na 
postřikovači? 

Máte vyhráno. Stačí zapnout pracovní modus Zónová aplikace 
herbicidů nebo Roundup a stanovit prahovou hodnotu. 

Máte Yara N-Sensor na 
rozmetadle? 

Přesuňte N-Sensor na kompatibilní postřikovač (pomůžeme Vám s 
instalací) a máte vyhráno. Stačí zapnout pracovní modus Zónová 
aplikace herbicidů nebo Roundup a stanovit prahovou hodnotu. 

Chcete ušetřit? 

Máte postřikovač s 
automatickým vypínáním 
sekcí podle mapy (např. 

Trimble Field-IQ)? 

Máte vyhráno.  Vytvoříme pro Vás mapu ohniskové desikace pomocí 
kamery na dronu ve formátu pro automatické vypínání sekcí. 

Chcete ušetřit? 

 
Objednejte si u nás automatické vypínání sekcí Trimble Field-IQ 

nebo variabilní dávkování (passcode VRA) a máte vyhráno.  
Vytvoříme pro Vás mapu ohniskové desikace pomocí kamery na 
dronu ve formátu pro automatické vypínání sekcí nebo pro VRA 

dávkování. 
 

Máte navigační displej 
Trimble EZ-Guide 500, CFX-

750, FMX nebo TMX? 

Chcete ušetřit? 
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Příklad 1 - ohnisková desikace řepky ozimé dle indexu  
BI změřeného Yara N-Sensorem a současná ohnisková aplikace 

(systém aplikace „on the go“) 

předběžná měření 3. 7. 2015 

mapa indexu BI  
  z Yara N-Sensoru 

mapa indexu NDVI  
  z kamery na dronu 
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Příklad 1 - ohnisková desikace řepky ozimé dle indexu  
BI změřeného Yara N-Sensorem a současná ohnisková aplikace 

(systém aplikace „on the go“) 

měření a aplikace  
7. 7. 2015 

pokus  
ČZU Praha 

úspora desikantu 
v záběrech  
aplikovaných  
ohniskově = 48 % 

hraniční 
hodnota 
indexu BI 
nastavena  
na 2,9 



Příklad 1 - ohnisková desikace řepky ozimé dle indexu BI 
změřeného Yara N-Sensorem a současná ohnisková aplikace 

(systém aplikace „on the go“) 

další informace zjištěné pracovníky ČZU  Praha při provádění desikace  

NDVI vs. vlhkost rostlin  

SAVI* vs. vlhkost rostlin  

SAVI* = Soil Adjusted 
Vegetation Index 
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NIR                                  NDVI  



Příklad 1 - ohnisková desikace řepky ozimé dle indexu BI 
změřeného Yara N-Sensorem a současná ohnisková aplikace 

(systém aplikace „on the go“) 



Příklad 2 - ohnisková desikace řepky ozimé dle NDVI indexu 
změřeného kamerou na dronu, aplikace systémem Trimble 

Field-IQ – vyloučené zóny 

snímky pořízeny multispektrální kamerou na dronu 9. 7. 2016 

multispektrální index NDVI vyloučené zóny 
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Příklad 2 - ohnisková desikace řepky ozimé dle NDVI indexu 
změřeného kamerou na dronu, aplikace systémem Trimble 

Field-IQ – vyloučené zóny 

vyloučené zóny – 
zralá řepka 

desikováno 

celá plocha žádná aplikace 

ohnisková aplikace 
- úspora 66 % desikantu 
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Příklad 2 - ohnisková desikace řepky ozimé dle NDVI indexu 
změřeného kamerou na dronu, aplikace systémem Trimble 

Field-IQ – vyloučené zóny 

vyloučené zóny – 
zralá řepka 

desikováno 

desikace provedena  
9. 7. 2016 



Příklad 2 - ohnisková desikace řepky ozimé dle NDVI indexu 
změřeného kamerou na dronu, aplikace systémem Trimble 

Field-IQ – vyloučené zóny 



Ohnisková desikace  
– úspora pro každého 

• Kontaktujte pracovníky Leading Farmers CZ, a.s. 

• Zařídíme vše potřebné po stránce technické i agronomické. 

• Nainstalujeme případné chybějící části technologie, 
proškolíme operátory. 

• Zajistíme mapové podklady. 

• Vyhodnotíme úspory. 

 


