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Odhad sušiny pomocí DMM Tool KWS
Spoleènost KWS OSIVA s.r.o. zapoèala revoluci v dostupnosti kvalitního nástroje pro praktické využití prvkù precizního zemì-
dìlství pøi pìstování kukuøice na siláž. Po nìkolika letech vývoje byl v roce 2019 pilotnì spuštìn projekt DMM TOOL, který se 
v roce 2020 rozbìhl v plné síle napøíè celou Èeskou republikou. 

Rostlinná výroba

??????????????????,

Agronom 
Ing. Václav Šmídl, 
Žihelský startek a.s.. 

V roce 2021 bylo v systému odha-
du sušiny silážní kukuøice více než 
36 000 ha silážní kukuøice. O co 
vlastnì jde? Je to opravdu revolu-
ce v silážování?

Princip systému

Spoleènost KWS SAAT SE spoleè-
nì se svými partnery vyvinula sys-
tém, který je schopný za pomocí 
satelitù, matematických modelù 
a kalibrací pro jednotlivé hybridy 
dokázat vytvoøit pøesné rozložení 
obsahu sušiny na vybraných po-
zemcích.
Revoluce je to v tom, že pìstitel do-
stává každý týden informace o sta-
vu porostu a na následující týden 
odhad vývoje sušiny v porostu, kte-
rý je podmínìný modelem poèasí. 
Systém DMM TOOL se postupnì 
zavádí do všech zemí, kde má KWS 
SAAT SE obchodní aktivity. Èeská 
republika patøí mezi první státy, kde 
máme možnost využít tuto pøevrat-
nou technologii.
Jak to tedy všechno funguje? Celý 
nástroj je pro uživatele velmi pøí-
vìtivý a jednoduchý v ovládání. 
Od roku 2021 je rovnìž k dispozi-
ci i verze pro mobilní telefony, což 
umožòuje prohlídku porostù siláž-
ní kukuøice s využitím pøesné ak-
tuální polohy pomocí GPS mobil-
ního telefonu. 
Po zaregistrování na portálu 
myKWS uživatel vloží své pozem-
ky se silážní kukuøicí, termínem 

setí a odrùdou, pro kterou je vy-
tvoøená kalibraèní køivka. O vše 
ostatní se postará algoritmus vy-
vinutý spoleèností KWS SAAT SE. 
V celém systému mìøení sušiny na 
jednotlivých pozemcích je využívá-
no satelitù, které pravidelnì jeden-
krát týdnì nasnímají celé území 
ÈR. Následnì se zpracují získané 
informace o intenzitì fotosyntézy 
(NDVI index) a index obsahu vody 
(NDWI index). Tyto informace jsou 
základem pro výpoèet obsahu suši-
ny na pozemcích. 

Důležitou roli 
hraje hybrid

Samotné informace ze satelitu 
však nejsou schopné vypoèítat 
obsah sušiny na pozemku. Mapy 
NDVI situace na pozemcích jsou 
jenom jednou z nezbytných infor-
mací pro modelování obsahu su-
šiny porostu silážní kukuøice. Pøi 
použití pouze získaných dat ze sa-
telitù není možné dosáhnout pa-
tøièné pøesnosti k urèení obsahu 
sušiny. Tyto informace mezi sebou 
nekorelují, nebo mají jen velmi sla-
bou korelaci, kterou nelze praktic-
ky využít! 
Informace ze satelitù jsou nedíl-
nou souèástí pomìrnì složitého 
vyhodnocovacího systému, kte-
rý k informacím ze satelitu využí-
vá rùstových modelù jednotlivých 
hybridù a aktuálního prùbìhu po-
èasí, což je nezbytnou souèástí ce-
lého algoritmu. Velmi dùležitou 
roli v celém projektu hraje hybrid. 
Pokud má DMM TOOL pracovat 
s vysokou pøesností, tak je nezbyt-
né, aby celý systém znal rùstový 
model pro daný hybrid a v dobì 
nástupu silážní zralosti je tøeba 
znát dynamiku dozrávání jednotli-
vých hybridù ve vztahu k namìøe-
ným datùm ze satelitù, což je kali-
braèní køivka. 

Proto nelze využít všech hybridù, 
které má spoleènost KWS OSIVA 
s.r.o. v portfoliu pro ÈR, ale jsou 
využívány jen vybrané hybridy, 
u kterých probìhla minimálnì 
dvouletá kalibrace, která je zákla-
dem pro pøesné mìøení obsahu su-
šiny vybraného silážního porostu. 
V prùbìhu ovìøovacích mìøení, ja-
kož i z provozních ploch byla pro-
kázána velmi silná korelace mezi 
daty získanými ze systému DMM 
TOOL a fyzicky odebranými vzor-
ky. Pøesnost celého systému DMM 
TOOL je více než 90 %. O tom se 
mohli pøesvìdèit i naši zákazníci 
a níže si pøeètìte reakce nìkterých 
z nich.

Ing. Václav Šmídl, 
agronom, 
Žihelský statek a.s. 
(okr. Plzeň-sever)

»Spoleènost Žihelský statek a.s. se 
zabývá rostlinnou a živoèišnou vý-
robou. Živoèišná výroba se skládá 
z chovu mléèného skotu a chovu 
Pøeštického èernostrakatého pra-
sete. Jako koncovka živoèišné vý-
roby je zbudována bioplynová 
stanice, kde je hlavní vsádka ku-
kuøièná siláž a kejda. 
Spoleènost hospodaøí na 2250 ha 
a kukuøice se pìstuje na výmìøe 
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Rostlinná výroba/Inzerce

Pohled na objekt 
Farmy Duben ze 
Ždírce u Jihavy. 

300 ha a pomìrná èást se naku-
puje. V letošním roce jsme zaèali 
spolupracovat se spoleèností KWS 
v pìstování kukuøice technologií 
strip-till. 
Na 30 hektarech byl pìstován 
hybrid AMAVERITAS (FAO 250). 
Tento hybrid byl sledován progra-
mem DMM TOOL, kde byla bì-
hem vegetace sledována sušina 
zaseté kukuøice. Tato kukuøice u 
nás patøila k nejlepší a pomocí no-
vého nástroje DMM TOOL jsme si 
ideálnì naèasovali sklizeò kukuøi-
ce. 
Sklizenou siláž pro krávy skladuje-
me ve vacích, proto jsme schopni 
dobøe naèasovat její sklizeò a ná-
sledné vakování službou. Pomocí 
služby DMM TOOL stanovení su-
šiny bìhem vegetace jsme schop-
ni naplánovat ideální termín skliz-
nì a zamluvit službu na vakování 
siláže.«

Farma Duben, 
Ždírec u Jihlavy

Petr Duben, který nyní farmu øídí, 
je pøedstavitelem tøetí generace 
rodinného podniku, který jeho 
dìd založil v roce 1993. Kromì 
rostlinné a živoèišné výroby (mas-
ný skot) má na starosti bioply-
novou stanici o výkonu 787 kW 
a pilu, kde se vedle klasického øe-
ziva vyrábí i sortiment sušený, 
k èemuž je využíváno teplo z BPS.
Jde o klasický pøípad dnes tolik 
diskutované cirkulární ekonomiky, 
kdy odpadní produkty jedné divi-
ze jsou smysluplnì využívány jako 
vstupy divize jiné.
Celkovì farmáø hospodaøí na 
850 ha pùdy, z èehož zhruba 
polovina je vlastní. A jak Petr 
Duben hodnotí spolupráci se 
spoleèností KWS? 
»Hybridy KWS pìstuji praktic-
ky na celé ploše nepøetržitì od 
roku 2013. Jde každoroènì zhru-
ba o 250 ha silážní kukuøice. Le-
tos jsme sklízeli hybridy KWS Sa-
lamandra, Amaveritas, KWS Stabil 
a Corfi nio KWS,« komentuje hos-
podáø. »Loni jsme poprvé na vìt-
šinì porostù aplikovali satelitní 
monitoring kukuøice DMM Tool. 
Podle satelitu jsem odebral vzorky 
a oznaèil je èísly, aby byly ano-
nymní. Poté jsme vzorky testova-
li laboratoøí AgriNIRS a výsledky 
mì velmi mile pøekvapily: výsled-
né hodnoty se od DMM Tool lišily 
do jednoho procenta. Letos jsem 
tak vìdìl, že se na satelitní moni-
toring sušiny KWS mohu spoleh-
nout pøi øízení silážování,« dodal.
Kolektiv autorù KWS OSIVA s.r.o.

Život v každém semeni

KWS SALAMANDRA FAO 230

LUDMILO FAO 240 
CORFINIO KWS FAO 250

AMAVERITAS FAO 250 

FIGARO FAO 250

WALTERINIO KWS FAO 280

BIGBEAT FAO 320
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siláž pro 
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Novinka

www.facebook.com/KWS.Cesko

www.kws.cz


