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Monitoring a předpověď počasí

 Neural network ZRNS 5:5-12-2-1:1 for prediction of deoxynivalenol content on the basis
of weather input variables (forecrop, average April temperature, sum of April

precipitation, average temperature 5 days prior anthesis, sum of precipitation 5 days prior
anthesis)

Modely predikce výskytu škodlivých 
organismů a podpory rozhodování 

Mapové zobrazení rizik 
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Model predikce výskytu pravého 
stéblolamu
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Závislost indexu napadení P. herpotrichoides na počtu 

dní s relativní vlhkostí vzduchu nad 80%
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četnost dní s rel. vzd. vlhkostí nad 80% (říjen-duben)
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Závislost indexu napadení P. herpotrichoides na počtu dní s průměrnými 

teplotami 4-10°C 
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četnost dnů s průměrnými teplotami 4-10°C (říjen-duben)

1. Předplodina – obilnina

2. Náchylná odrůda

3. Počasí říjen – duben

• Srážky nad 3mm

• Vzduš. vlhkost nad 80%

• Teploty 4-10°C

a) Predikovaný index napadení stéblolamem 

vyšší jak 40% : plná dávka fungicidu v T1

b) Predikovaný index napadení v rozmezí 20-

40% : dávka fungicidu v T1 na úrovni 50-

75% 

c) Predikovaný index napadení pod 20%: 

ošetření fungicidy v T1 se neprovádí 

 Neural network ZRNS 5:5-12-2-1:1 for prediction of deoxynivalenol content on the basis
of weather input variables (forecrop, average April temperature, sum of April

precipitation, average temperature 5 days prior anthesis, sum of precipitation 5 days prior
anthesis)



V přípravě před dokončením + 
další v přípravě 

Biotické faktory Plodina Škodlivý organismus

Ozimá pšenice Pravý stéblolam

Listové skvrnitosti (Septoria tritici)

Klasové fuzariózy (obsah mykotoxinů)

Kohoutci

Ozimá řepka Dřepčíci 

Hlízenka (Sclerotinia sclerotiorum)

Kukuřice Zavíječ kukuřičný

Bázlivec kukuřičný

Cukrová řepa Skvrnatička řepná

Brambor Plíseň bramboru

Mandelinka bramborová

Mšice broskvoňová

Chmel Plíseň chmele

Dřepčík chmelový

Ovocné dřeviny Obaleči

Strupovitost jabloní

Květopas jabloňový

Sviluška ovocná



Zajímá mne konkrétní plodina?

Zajímá mne konkrétní biotické riziko?



Zajímá mne konkrétní lokalita (katastr)?



Zajímá mne vývoj choroby v předcházejícím 
období na mojí lokalitě? 



Zajímá mne jak se situace bude vyvíjet v 
následujících dnech?

Máme výhled na dalších 10 dnů



Chci si ověřit skutečné výskyty dle pozorování inspektorů ÚKZÚZ?  



Zajímají mne detailní informace o 
chorobě či možnostech ochrany?



Mám možnost ověření ?

Model 19.3.2021

Pozorované výskyty květen -
červen



Semafor rizik

• Nehodnoceno – např. mimo vegetační období, lesy, hory
• Zanedbatelné  riziko – velmi nízká pravděpodobnost výskytu
• Nízké riziko – pravděpodobný výskyt s nízkou úrovní 

očekávaných ztrát - pod prahem škodlivosti
• Střední riziko – za určitých okolností možné ekonomické ztráty, 

přibližně na úrovni prahu škodlivosti
• Vysoké riziko – očekávané ekonomické ztráty, tedy nad úrovní 

prahu škodlivosti
• Mimořádné riziko – pravděpodobný výskyt na úrovni 

způsobující závažné ekonomické ztráty 



Rozhodl jsem se provést ošetření – jaké budou podmínky pro aplikace?



Detailní předpověď počasí



Další nepříznivé podmínky pro aplikace
Kombinuje rychlost větru (3 m/s), relativní vlhkost vzduchu (60%) a teplotu (25°C)



Menu = přístup k řadě dalších informací



Zpětná vazba od Vás nám pomůže modely 
zlepšovat – staňte se součástí tvorby AgroRisku



Děkuji za pozornost! 


