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YARA - KOMPLEXNÍ OVĚŘENÉ ŘEŠENÍ VÝŽIVY MÁKU  
JE JEŠTĚ LEPŠÍ S NOVINKOU YARAVITA MARIS 

Pavel JANÍK 
YARA Agri Czech Republic 

 

Pro mák jako plodinu s kratší vegetační do-
bou, která čerpá většinu živin v první třetině vege-
tace, je nejdůležitější rychlé založení rovnoměr-
ného porostu s optimální hustotou.  Z hlediska 
výživy je pro zdárné založení porostu v tomto 
počátečním období vegetace rozhodující dostup-
nost přijatelného fosforu. 

 Mák se vysévá často v době, kdy jsou půdy 
ještě studené, kdy je příjem fosforu z půdy výraz-
ně omezen. Proto je třeba hledat hnojiva 
s dostupnou formou fosforu i v tomto období a 
ukládat je v dosahu klíčícího osiva. Významná 
část osiva v ČR je již po několik let ošetřená spe-
ciálním hnojivem YaraVita TEPROSYN NP + 
Zn. Tím se přímo na osivo dostává první dávka 
fosforu s dusíkem pro první fázi růstu. Semeno 
máku vzhledem ke své velikosti obsahuje málo 
zásobních látek a proto ošetření osiva hnojivem 
YaraVita TEPROSYN NP + Zn přináší velmi 
dobré výsledky.   

Při základním hnojení se do seťového lůžka 
aplikuje osvědčené hnojivo YaraMila NP 26 14 + 
2S. Díky výborné granulaci ho lze aplikovat nejen 
rozmetadly ale lze ho ukládat i pod patu. Výhodou 
tohoto hnojiva  proti někdy používanému amofosu 
nebo DAPu je obsah jak nitrátového (11%), tak 
amoniakálního (15%) dusíku. Nitrátový dusík 
zaručuje rychlou možnost příjmu vzcházejícími 
rostlinami a svojí hygroskopičností  zpřístupňuje 
fosfor i v sušších podmínkách. Další výhodou je 
obsah dvou forem fosforu. Vodorozpustná forma 
fosforu je okamžitě připravena k příjmu kořeny 
máku a druhá část fosforu rozpustného v citrátu 
amonném zajišťuje dlouhodobější výživu fosfo-
rem. Hnojivo YaraMila NP 26 14 + 2S je určeno 
pro půdy s vysokou zásobou draslíku nebo pokud 
v rámci osevního postupu bylo zařazeno zásobní 
hnojení draslíkem nebo organickými hnojivy 
(např. kejda, digestát, výpalky). Pro půdy 
s potřebou hnojení draslem lze využít  YaraMila 
RAPS NPK 16 8 16 + 5S + B.  YaraMila RAPS 
je hnojivo speciálně vyvinuté pro regenerační 
hnojení intenzivně pěstovaných řepek, které se na 
podzim hnojí pod patu jen NP hnojivy a pro zá-
kladní hnojení jarních olejnin  - máku a slunečni-
ce. Výhody aplikace YaraMila RAPS jsou shodné 

jako u YaraMila NP 26 14 + 2S, obsahuje dvě 
formy dusíku a dva druhy fosforu a navíc zvýše-
nou dávku vodorozpustné síry (5 %) a 0,1% bóru, 
důležitého pro olejniny. 

Při základním hnojení se snažte vyhnout 
zdánlivě výhodným nabídkám NP hnojiv nezná-
mého původu, kde dodavatel není schopen doložit 
skutečného výrobce.  Riziko obsahu těžkých kovů 
v hnojivu, zvláště kadmia, je velice pravděpodob-
né a  schopnost máku kumulovat těžké kovy 
v semeni je dostatečně známá. 

V posledních letech jsou problematické 
klimatické podmínky při vzcházení máku stále 
častější. Aplikace YaraVita KOMPBIPHOSU se 
tak stává standardním každoročním zásahem. 
Pokud v prvních týdnech po vzejití dojde ke kri-
tické situaci, kdy je porost nerovnoměrný nebo  je 
růst rostlin máku výrazně zpomalen a začínají se 
projevovat  barevné změny v důsledku dočasného 
zpomalení příjmu fosforu, je vhodné aplikovat  
YaraVita KOMBIPHOS v dávce 3 l/ha (440 g 
P2O5,  75 g K2O, 67 g MgO , 10 g Mn, 5g Zn 
v 1 l).  Pro příjem fosforu přes list a pomaleji při-
jímaných mikroprvků přes list je podstatná formu-
lace všech hnojiv YaraVita, která obsahují  smá-
čedla, adhezní látky a látky zlepšující vstup živin 
do listu. Zhoršený příjem fosforu je vyvolán chla-
dem,  nedostatkem vody nebo zamokřením po-
zemku doprovázeným nedostatkem vzduchu 
v půdě nebo často kombinací těchto faktorů.  
Aplikace YaraVita KOMBIPHOSU výrazně 
urychluje návrat k normálnímu výživnému stavu a 
prodlužuje vegetační dobu v době, kdy je větší 
pravděpodobnost dobrých vlhkostních a teplotních 
podmínek, což se projevuje zvýšeným výnosem. 

YaraVita KOMBIPHOS výrazně okyseluje 
postřikovou jíchu už při nižších dávkách, takže 
jsou výhodné tankmixy s insekticidy, kterým vy-
hovuje nižší pH. 

Mák patří mezi plodiny, které jsou nejčastě-
ji postiženy abiotickým stresem, za specifických 
podmínek může být poškozen herbicidem a pro 
eliminaci těchto vlivů vám pomůže ke stabilizaci 
výnosu a kvality letošní novinka na českém trhu 
z rodiny biostimulantů YaraVita MARIS. Yara-
Vita MARIS je formulovaná pomocná látka pro 
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aplikaci na list na bázi bioaktivních sloučenin 
extrahovaných z řas rodu Ascophyllum nodosum. 
Byla vyvinuta pro zmírnění negativních dopadů 
abiotického stresu – chlad, sucho atd. Obsahuje 
vysoce koncentrované polysacharidy, mannitol, 
který je zdrojem energie a působí proti extrémní-
mu osmotickému stresu, algináty pro stimulaci 
růstu a příjmu živin, antioxidanty ze skupiny flo-
rotaninů, aminokyseliny a bílkoviny, které podpo-
rují metabolismus a zvyšují toleranci k abiotické-
mu stresu a draslík pro zvýšení kvalitativních 
parametrů.  Jako ostatní hnojiva skupiny YaraVita 
disponuje YaraVita MARIS špičkovou kvalitou  a 
dlouhodobou stabilitou. YaraVita MARIS se  
aplikuje v dávce 1 l/ha nejlépe před očekávaným 
stresem a u maku lze zásah opakovat v případě 
dalšího výskytu stresu. Díky dobré mísitelnosti lze 
aplikovat spolu s ostaními hnojivy YaraVita i  
společně s většinou prostředků na ochranu rostlin 
(ověřte na www.tankmix.com) 

V závislosti na rozboru půdy na minerální 
dusík před setím a na průběhu sezóny probíhá 
dohnojení na celkovou plánovanou dávku dusíku, 
která se u intenzivně pěstovaných porostů pohy-
buje nejčastěji mezi 100 až 120 kg N/ha.  Nejlepší 
volbou je YaraBela SULFAN 24% N, 6% S a 
10 % CaO. Díky 50% obsahu nitrátů je odezva na 
hnojení rychlá a předvídatelná. Síra i vápník jsou 
ve vodorozpustné formě. Výborná granulace 
umožňuje rovnoměrnou aplikaci živin. 

Od období 6. listu je nejvhodnější doba na 
aplikaci klíčových mikroprvků. První dávku bóru 
na list spolu s hořčíkem, vápníkem , manganem a 
molybdenem zajistí  plodinově specifické listové 
hnojivo YaraVita BRASSITREL PRO v dávce 

3 l/ha. Nikdy kvůli obsaženému vápníku 
v YaraVita BRASSITRELU PRO k této aplikaci 
nepřidávejte další minerální hnojiva obsahující 
síru (např. KRISTU MgS). 

Za  10 až 14 dní po této aplikaci je vhodné 
aplikovat na list zinek v hnojivu YaraVita 
ZINTRAC  v dávce 0,5 l/ha v kombinaci s 0,5 až 
1 l/ha  YaraVita BOTRACU. V případě deficitu 
hořčíku zjištěného listovými rozbory lze tuto apli-
kaci doplnit  zdroji hořčíku – hnojivy 
MAGNITRA L  5 l/ha nebo později v samostatné 
aplikaci  Krista MgS v dávce 3- 5 kg/ha. 
Oba tyto zásahy lze spojit s fungicidní nebo insekticid-
ní ochranou (ověřené možnosti míchání na 
www.tankmix.com)  

Poslední dávka YaraVita  BORTRACU 
1l/ha se aplikuje ve fázi objevení poupěte. Tato 
aplikace se spojuje s dávkou  3 l/ha hnojiva  Ya-
raVita THIOTRAC, která přináší pozitivní vý-
sledky ve vlhčích letech a podpoří dobrý zdravot-
ní stav rostliny.  
 

Tímto uceleným systémem výživy máku je 
zajištěn vyvážený přísun živin v nejefektivnější 
formě buď přes půdu nebo přes list, zajišťující  
vysoké výnosy s omezením výkyvů mezi ročníky. 
Volbou hnojiv YaraMila a YaraBela se správným 
dávkováním omezuje množství nevyužitého dusí-
ku v půdě po sklizni. Drobné úpravy metodiky 
v dané sezóně se provádějí především  u listových 
aplikací, pokud průběh počasí vede ke zvýraznění 
některých deficiencí zjištěnými listovými rozbory.  
U mimořádných zásahů v poslední  fázi vegetace 
je třeba zvážit jejich ekonomický přínos. 
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