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Na co reagují pěstební technologie?

- Snaha o využití nových informací vycházejících z metod precizního 
zemědělství (družicová data, telemetrická měření, monitoring variability 
stavu pozemků apod.)

- Eliminace stresových faktorů (sucho, dostupnost živin, omezení chorob a 
škůdců apod.)

- Hledání alternativních dodatkových vstupů (omezení minerálních hnojiv a 
pesticidů)

- Snižování ekonomické a časové náročnosti technologií (ceny komodit, 
pokles dotací, nedostatek pracovníků) 

- Obrazová prezentace polí ve vztahu k laické veřejnosti (pohled z okna)
- Hledání řešení pro budoucí vývoj legislativy (represivní politika státní 

správy) 



Co se mění?
- Struktura porostů – rozteče řádků (zonální hnojení, pásové aplikace pesticidů, slučování 

pracovních operací, plečkování apod.)

- Počet rostlin na jednotku plochy (optimalizace ve vztahu k podmínkám půdního bloku, 
přesné setí, setí na počet jedinců, reakce na sucho, práce s odrůdovou variabilitou apod.)

- Přesnost rozmístění rostlin na jednotku plochy (homogenita porostu, omezení vnitro- a 
mezidruhové konkurence, návaznost zonálního hnojení a výsevu, využití robotických 
pleček apod.

- Využití směsných kultur (pomocné plodiny, meziplodiny apod.)

- Požadavky na přesnost návaznosti pracovních jízd (plečkování, pásové postřiky)

- Změna pohledu na kapalná organická hnojiva (médium pro transport živin)

- Jednofázové technologie zakládání porostů (zpracování půdy + hnojení + setí + „postřik“)

- Nárůst významu listových aplikací (reakce na sucho)

- Cílené zonální hnojení dle podmínek půdního bloku (při setí, při zpracování půdy, při 
aplikaci kejdy a digestátu)

- Termíny výsevu a změny ve výživě rostlin (rozdílná dynamika růstu na podzim a na jaře)

- apod. 



Vývoj technických řešení

- Stroje pro zpracování půdy se souběžným ukládáním hnojiv
- trend – návaznost ve vztahu k setí (kukuřice, cukrovka, řepka, sója)

- Secí stroje s více zásobníky
- standard dva až tři, možnost přidání např. univerzálního zásobníku a 

dávkovacím ústrojím

- Požadavky na variabilitu secího stroje
- rozteč řádků
- vypínání botek (mimo kolejových řádků)
- napojení botek na daný zásobník (osiva či hnojiva)
- změna přítlaku jednotlivých botek i u konvenčních secích strojů,

+ variabilní změna přítlaku
- doplnění strojů systémem pro pásový postřik

- Přesné setí a setí na počet jedinců + variabilní výsev



Vývoj technických řešení

- Vývoj systémů pro pásovou aplikaci pesticidů a hnojv
- Modifikace pro secí stroje (přesné setí a klasické secí stroje)

- Modifikace pro kultivaci půdy během vegetace

- Využití klasických postřikovačů

- Systémy dodržení pracovní výšky a záběru trysky, eliminace úletu

- Vývoj pleček
- Kultivace půdy a pásový postřik

- Kultivace půdy a přihnojení

- Pásová předseťová příprava

- Výsev meziplodin a pomocných plodin do pásů

- Systémy navigace – optická navigace, přesné dodržení trajektorie linie

- Robotické plečky



Vývoj technických řešení

- Aplikátory kapalných hnojiv
- Monitoring kvalitativních požadavků (senzory)
- Cílený vnos živin
- Systémy obohacení hnojiv na standardizaci jejich obsahu

- Specifikace rozchodu kol 
- Návaznost kolejí při jednotlivých operacích
- Změna struktury = změna rozchodu kol (plečkování, postřik)

- Logistika
- Hnojení při zpracování půdy
- Doplňování dvou osiv, osiva a hnojiva
- Plnění zásobníků při plečkování (postřik, hnojivo, osivo)

- Variabilita technologií v rámci podniku
- Variabilní stroje nebo více strojů
- Individuální přístup k PB
- Plnění DZES
- Práce formou služeb



Kde začíná a končí – precizní zemědělství

• Složitý systém – kde je hranice mezi komplexností a možností realizace?

• Rozdílná úroveň hierarchie (orientace osiva – družicové snímky)

• Řešení shodných problémů – spirála vývoje

• Nutnost specifikace priorit

• Dlouhodobě stabilní technologické prvky - stávající stav



Zásadní otázky

• Za jakých podmínek je reálný vývoj?

• Co je první krok a jak postupovat následně?

• Je individuální přístup efektivní?

• Povedou úspory ke zlevnění nákladů na technologií?

• Promítne se např. ekologizace do cen komodit?

• Jaký bude požadavek na technická řešení, co budou vyžadovat?

• Jak požadavky na preciznost a technická řešení ovlivní parametry osiva, 
hnojiv, pesticidů, pomocných látek apod.?

• Lze počítat s bonifikací pro zemědělce?



Struktura porostů – ozimá řepka

• Přechod k širší rozteči řádků – nad 450 mm

• Zásadní význam přesného setí

• Otázka – stroje pro přesné setí, nebo konvenční secí stroje?

• Zonální kypření a hnojení

• Využití pomocných plodin

• Není znám pohled legislativy (mimo strip till)

• Předpoklady:
• Variabilní aplikace minerálních hnojiv při setí?
• Variabilní aplikace kapalných organických hnojiv před setím?
• Aplikace kapalných organických hnojiv před setím s doplněným obsahem 

živin?
• Zonální aplikace kapalných organických hnojiv pod rostliny?



Závislost mezi průměrnou velikostí plochy pro jednu

rostlinu (mm2) a průměrnou hmotností suché nadzemní

biomasy jedné rostliny (g) a hodnotou průměru kořenového

krčku (mm).

Plocha půdy na 1 rostlinu

Teoretický tvar plochy pro jednoho jedince

v závislosti na rozteči řádků a počtu rostlin na

jednotku plochy.



Plocha půdy na 1 rostlinu

Vliv počtu rostlin na jednotku plochy (m2) při sledovaných roztečích řádků (viz. 

Graf 5)na průměrnou suchou hmotnost jedné rostliny (g) a na průměr 

kořenového krčku (mm) Brant a kol. 2015



Přesné setí do širších řádků

• Přesné rozmístění rostlin
- Optimalizace vývoje – homogenita

- Úspora na osivu a eliminace konkurence mezi 
rostlinami

- Možnost plečkování

- Zpracování půdy a založení půdy jedním 
přejezdem

- Možnost využití pásového postřiku



Systém dvojřádků – konvenční secí stroje



Založení porostů – přímý výsev pomocné plodiny

• Změna v konstrukci secího stroje, počet botek a jejich návaznost v 
algoritmu

• Konkrétní případ – posun secího stroje o 125 mm

• Práce s hloubkou setí u secích botek (velikost osiva, aplikace 
herbicidů)

• Návaznost na předchozí kypření s ukládáním hnojiva

• Vhodnější je pásová aplikace herbicidu 

• Postřik při setí, nebo po zasetí (další rizika přesnosti aplikace)

• Prodloužení doby vegetace pomocné plodiny



Aplikace herbicidů - porosty s pomocnou plodinou

• Plošná aplikace – snížená dávka (např. Butisan Star 1 l/ha)
- Dodržení hloubky setí

- Rizikovost počasí (letošní rok – problém s vikví, rozdíly v odrůdě)

• Pásová aplikace – plná dávka na pás (např. Comman 0,25 l/ha)

- Minimalizace úletu, přesnost aplikace - linie

- Preemergentně nebo postemergentně (výška porostu)

- Nejvhodněji – přímo při setí

- Výrazná úspora nákladů (50%)

- Řešení eliminace plevelů v meziřádku (pomocná plodina, plečkování)



Porosty ozimé řepky s pomocnou plodinou

Cíle:

• zajištění části dusíkaté výživy ozimé řepky na základě společného pěstování s rostlinami 
z čeledi bobovité,

• eliminace erozních rizik po zasetí a během vegetace při pěstování ozimé řepky v širších 
řádcích,

• omezení ztrát dusíku vyplavením od výsevu ozimé řepky do začátku vegetace na jaře,

• omezení rozvoje plevelů, chorob a škůdců v porostech ozimé řepky na základě 
přítomnosti pomocných plodin,

• zvýšení potravní nabídky pro volně žijící organismy v době přítomnosti pomocné plodiny 
v porostech ozimé řepky,

• biologické zpracování půdy v podzimním období pomocnou plodinou za účelem rozvoje 
kořenového systému ozimé řepky a z důvodu podpory infiltrace vody do půdy

• udržitelnost pěstování ozimé řepky jako hlavní olejniny západní a střední Evropy 
v měnícím se vnímání významu zemědělství společností.



Stav porostů
Bučina (směs) Dolní Újezd

Bučina (mastňák + jetel alexandr. Dolní Újezd

Bučina (vikev) Dolní Újezd



Stav porostů



Porosty obilnin

• Setí na počet jedinců 

• Variabilní setí

• Setí do širších řádků

• Setí s pomocnou plodinou

Setí na počet jedinců



Srovnání vysetého množství osiva na základě stanovených výpočtů s hodnotou nastaveného výsevku na secím stroji –

reálné ověření v polních podmínkách.

Úspora osiva při setí na počet jedinců



y = 13720x-1, 140 kg/ha

y = 15680x-1 , 160 kg/ha

y = 17640x-1, 180 kg/ha

y = 19600x-1, 200 kg/ha

y = 21560x-1, 220 kg/ha
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HTZ (g), proměnná x

počet semen na m2 v závislosti na výši výsevku (kg/ha)

výsevek 140 kg/ha

výsevek 160 kg/ha

výsevek 180 kg/ha

výsevek 200 kg/ha

výsevek 220 kg/ha

Počet semen na m2 při výsevu v kg/ha při dané HTZ (g). Počítáno pro 98% klíčivost a čistotu

Počet semen na m2

HTZ (g)
výsevek 
140 kg/ha

výsevek 
160 kg/ha

výsevek 
180 kg/ha

výsevek 
200 kg/ha

výsevek 
220 kg/ha

36 381 436 490 544 599

37 371 424 477 530 583

38 361 413 464 516 567

39 352 402 452 503 553

40 343 392 441 490 539

41 335 382 430 478 526

42 327 373 420 467 513

43 319 365 410 456 501

44 312 356 401 445 490

45 305 348 392 436 479

46 298 341 383 426 469

47 292 334 375 417 459

48 286 327 368 408 449

49 280 320 360 400 440

50 274 314 353 392 431

51 269 307 346 384 423

52 264 302 339 377 415

53 259 296 333 370 407

54 254 290 327 363 399

55 249 285 321 356 392

56 245 280 315 350 385
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počet semen na m2

výše výsevku (kg/ha) v závislosti na HTZ a počtu semen na m2

HTZ 36 g HTZ 40 g HTZ 44 g HTZ 48 g HTZ 52 g HTZ 56 g

počet 
semen na 
m2 HTZ 36 g HTZ 40 g HTZ 44 g HTZ 48 g HTZ 52 g HTZ 56 g

výsevek kg/ha

150 54 60 66 72 78 84

160 58 64 70 77 83 90

170 61 68 75 82 88 95

180 65 72 79 86 94 101

190 68 76 84 91 99 106

200 72 80 88 96 104 112

210 76 84 92 101 109 118

220 79 88 97 106 114 123

230 83 92 101 110 120 129

240 86 96 106 115 125 134

250 90 100 110 120 130 140

260 94 104 114 125 135 146

270 97 108 119 130 140 151

280 101 112 123 134 146 157

290 104 116 128 139 151 162

300 108 120 132 144 156 168

310 112 124 136 149 161 174

320 115 128 141 154 166 179

330 119 132 145 158 172 185

340 122 136 150 163 177 190

350 126 140 154 168 182 196

360 130 144 158 173 187 202

370 133 148 163 178 192 207

380 137 152 167 182 198 213

390 140 156 172 187 203 218

400 144 160 176 192 208 224

Výše výsevku (kg/ha) v závislosti na počtu semen (m2) a při dané HTZ (g).



Pozemek o výměře 40 ha (obdélník), délka souvratě 222 m, délka pracovní jízdy 1737 (sníženo o dvě šířky souvratě 64 m).
Záběr secího stroje je 6 m. U výsevku na počet semen činí HTZ 44 g. Počet pracovních jízd je 37.
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Obilniny do širších řádků a s pomocnou plodinou



Laboratorní výnos hlavního a vedlejšího produktu ozimé pšenice (g/m2)

V Dolním Újezdě na variantě bez pomocné plodiny byl zjištěn výnos suchého zrna 703 g/m2 a suché slámy 688 g/m2. 
Založený porost pšenice s pomocnou plodinou poskytl výnos zrna vyšší 714 g/m2 (+2 %) a nižší výnos slámy 663 g/m2 (-4 %). 
Je zde tedy patrný mírný pokles výnosu zrna i slámy po založení s pomocnou plodinou. V Morašicích bez pomocné plodiny 
byl porost pšenice založen na standardní obilní rozteč řádků 12,5 cm a porost poskytl výnos suchého zrna 797 g/m2 a slámy 
943 g/m2. Založení ozimé pšenice s pomocnou plodinou (setí pšenice na rozteč řádků 25 cm, do meziřádků pomocné 
plodiny) poskytlo nižší výnos suchého zrna 737 g/m2 (-8 %) a slámy 818 g/m2 (-13 %). Ve Sloupnici pšenice bez pomocné 
plodiny poskytla výnos suchého zrna 746 g/m2 a slámy 760 g/m2. S pomocnou plodinou byl zjištěn vyšší výnos zrna 821 
g/m2 (+10 %) a slámy 891 g/m2 (+17 %). V Řepníkách byl zjištěn výnos suchého zrna bez pomocné plodiny 1003 g/m2 a 
slámy 987 g/m2. Porost založený s pomocnou plodinou poskytl výnos zrna 909 g/m2 (-9 %) a slámy 819 g/m2 (-17 %) (obr. 2).
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Pásové zakládání pomocných plodin
Pásový výsev plečkou – hořčice bílá Hořčice bílá

Svazenka 
vratičolistá

Ředkev 
olejná

Hrách rolní –
jarní forma

Hrách rolní –
ozimá forma

- cílený výsev meziplodin
- setí dvou druhů – do 

pásu a plošně
- dobré vzcházení a 

úspora osiva
- nízké náklady na setí
- univerzální využití 

stroje

Tolice 
dětelová

Legislativa nezná 
pásový výsev

Lokalita Habry



Princip založení pásů pomocné plodiny secím strojem

Pásový výsev pomocných plodin secím strojem Omega se záběrem 6 m (7.9.2018, vlevo) a stav porostů hořčice bílé založených touto technologií (5.10.2018, vpravo). s pomocnou 

plodinou je 0,75 m.



Princip založení pásů pomocné plodiny pásovým kypřičem pro mělké kypření či plečkou

Pásový výsev pomocných plodin plečkou BEDNAR  záběrem 6 m (7.9.2018, vlevo) a stav porostů hořčice bílé založených touto technologií (5.10.2018, vpravo). Rozteč středu 

pásů s pomocnou plodinou je 0,75 m.



Profil porostů hořčice a svazenky v pohledu 
kolmo na řádky 

rozteč řádků kukuřice 0,75 m

rozteč středu řádků pásu meziplodin 0,75 m

0,3 m

hořčice bílá svazenka vratičolistá

Brant, 2019



Vliv kypřících nástrojů na rozmístění rostlin svazenky vratičolisté při pásovém výsevu
pomocí plečky  - testovány byly tři typy kypřících pracovních nástrojů, šířka kypřeného pásu 0,3 m

plochá šípová 
radlička

trojice kypřících dlát 
radliček

0,3 m

0,3
m

mírné rozptýlení rostlin 
ve vysetém řádku, dobrá 

vzcházivost za sucha 

spíše koncentrace rostlin 
ve vysetém řádku, dobrá 

vzcházivost za sucha 

rozptýlení rostlin ve 
vysetém řádku, velmi 

nízká vzcházivost za sucha

pokusné plochy

rostliny svazenky 
vratičolisté

trojice plochých 
podřezávacích radliček

Brant, 2019



Stav porostů hořčice bílé založených pásovým výsevem pomocí 
plečky na lokalitě Klíčany, dne 16.5.2019.

založení: 2.4.2019

16.5.2019

Brant, 2019



založení: 2.4.2019
založení: 2.4.2019

16.5.2019

Stav porostů svazenky vratičolisté založených pásovým výsevem 
pomocí plečky na lokalitě Klíčany, dne 16.5.2019. Brant, 2019



Pásové výsevy meziplodin 3.6. 2019 – porost hořčice bílé. Založeno 
2.4.2019 – lokalita Klíčany. Rozteč středů pásů 0,75 m. Výška rostlin 
hořčice – 85 – 110 cm.

stav porostu
pohled do porostu

simulace povalení porostu

Brant, 
2019



Pásové výsevy meziplodin 3.6. 2019 – porost hořčice bílé. Založeno 2.4.2019 – lokalita Klíčany. Rozteč středů pásů 
0,75 m. Nižší řádky dokládají pomalejší vzcházení rostlin při výsevu za kypřící dlátka (30 cm), vyšší za šípové 
radličky (85 – 110 cm). Dynamiku růstu ovlivnila kvalita uložení osiva za kypřící nástroje. Měsíc po výsevu téměř 
nepršelo.

Brant, 2019



obilnina termín 
výsevu

počet rostlin 
na m2 (kusy)

počet odnoží 
na rostlině 

(kusy)

pokryvnost 
povrchu půdy 

(%, včetně 
plevelů)

žito seté 16.10.2018 200 3,7 14,5
pšenice setá* 10.09.2018 443 3,5 41,8

*porost pšenice seté vykazoval v závislosti na půdních podmínkách značnou variabilitu

porost pšenice seté – černá barva je povrch půdy

porost žita setéhoStav porostů obilnin – tvorba vegetačního krytu pro strip till
(Herálec – 26.3.2019), výsevek činil 100 kg/ha

Brant a Zábranský, 2019



Stav zaplevelení porostů obilnin – tvorba vegetačního krytu pro strip till
(Herálec – 26.3.2019)

Zaplevelení porostů pšenice

plevelný druh

průměrný 
počet 

(kusy/m2) BBCH fáze
violka rolní 133 16 -19
hluchavky 24 10
lipnice roční 118 12 - 71
ptačinec žabinec 3 17
rozrazil 
břečťanolistý 2 16

Zaplevelení porostů žita

plevelný druh

průměrný 
počet 

(kusy/m2)
BBCH 
fáze

violka rolní 20 12

chundelka metlice 3 12

lipnice roční 8 12

heřmánkovec nevonný 3 12

pohanka opletka 2 10

Brant, 2019



Aplikace přípravku Agil (1,5 l/ha) 

Termín hodnocení: 29.4.2019, aplikace byla provedena 12.4.2019 
– plošným výsevem založený porost žita setého na podzim, trip till byl proveden 25.4.2019

Aplikace přípravku Roundup Flex (3 l/ha) 



Porost žita setého v meziřádku kukuřice seté založené do pásového kypření regulovaný 
herbicidem Roundup Flex (vlevo) a Agil (vpravo) , 7.5.2019. Lokalita Herálec. 

Brant, 2019



Aplikace přípravku Agil (1,5 l/ha) Aplikace přípravku Roundup Flex (3 l/ha) 



herbicidní regulace žita 
setého/přípravek

hmotnost 
stébla (g)

hmotnost listů 
(g)

hmotnost 
palice (g)

celková 
hmotnost 
rostliny (g)

Agil (1,5 l/ha) 76,0a 34,0a 140,4a 250,4a
Roundup Flex (3 l/ha) 105,2a 41,4a 172,8a 319,4b

Vliv jarní aplikace herbicidu na regulaci plošně vysetého žita (podzimní výsev) před výsevem kukuřice seté při strip
till na suchou hmotnost lodyhy (g), listů (g), palice (g) a celkovou hmotnost rostliny (g).  Termín hodnocení 3.9.2019. 
Lokalita Herálec. Subjekt: Farma Herálec. Rozdílné indexy dokumentují statisticky průkaznou diferenci v rámci 
sloupce na hadině významnosti 95%, ANOVA (LSD test) 

Brant, Nečada a Jírová, 2019

Vliv jarní aplikace herbicidu na regulaci plošně vysetého žita



Pásové výsevy obilnin pro kukuřici setou – Dolní Újezd 

Struktura půdy



Cílené výsevy meziplodin – cukrová řepa (Bučina)

Ředkev olejná Hořčice bílá Pohanka obecná



Řeč rostlin v precizním 
zemědělství ?

Václav Brant, Milan Kroulík, Petr Zábranský
Centrum precizního zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze

Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích 
– transfer nových poznatků vědy a výzkumu do praxe“ 

8.10.2019,  Praha - Suchdol



Co víme o řeči rostlin?

Jak mluví?

Čím mluví?

Proč mluví?

Umíme odposlouchávat?

Rozumíme?

Mluvíme jejich řečí?

S kým mluví?



Záznam řeči rostlin – co číst

- Fyziologické projevy
- Fenologické fáze
- Růstové charakteristiky
- Tvarové parametry
- Barevné odlišnosti
- Pohyby rostlin 
- a další 



Bezkontaktní metody hodnocení 

Nepřímé metody stanovení projevů rostlin a porostů

1. Fyziologické projevy rostlin

spektrometrie, termometrie, barevná fotografie apod. (NDVI -
Normalized Difference Vegetation Index, OSAVI index - Optimized Soil-
Adjusted Vegetation Index) 

2. Růstové charakteristiky

pokryvnosti porostů, hustota porostů, LAI apod. – využití 
multispektrálních a infrasnímků, prostupnost porostů pro Rg či FAR, 
laser, radar a další.



Bezkontaktní metody hodnocení 

3. Determinace druhů

- využití principů detekce tvarové podobnosti, barevné odlišnosti, habituální 
odlišnosti apod.

Přímé metody stanovení projevů rostlin

většinou pro specifikaci biometrických charakteristik

- výnosoměry

- principy  světelné „brány“

- 3D vizualizace

- další



Omezení

- Abiotické faktory prostředí 
(denní průběhy meteorologických prvků, 
fyzikální a chemické vlastnosti půdy apod.)

- Reakce rostlin na abiotické a biotické 
podmínky prostředí

(fyziologické projevy, vývoj rostlin, cirkadiánní 
rytmy apod.)

- Technické možnosti záznamu měřených 
veličin

- Mikrovariabilita v rámci rostliny a porostů
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Graf 2: Denní průběh toku vody u rostlin lociky kompasové

(průměr hodnocených rostlin)
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Modifikace 
agrotechnikou

Teplota 
půdy

Denní 
chod 
FAR

Denní chod 
transpirace

Prostupnost 
porostů pro 

FAR 

Vliv druhu na 
transpiraci



Teplota rostliny
Jakou mají rostliny teplotu?

Co ovlivňuje teplotu rostlin?

O čem vypovídá teplota rostliny?

Transpirace

Ovlivňuje transpirace teplotu?

Co ovlivňuje transpiraci?
28 °C 23 °C 25 °C

25 °C

teplota vzduchu

teplota rostliny



Měření vodního stresu

Teplota rostliny jako indikátor vodního stresu

Počátky projevů nedostatku 
vody po 12 h 

fotosyntézatranspirace

0 hod

1,5  hod

3  hod

0 hod

6 hod

9 hod

nedostatek 
vody

zalití



Hodnocení účinku herbicidů

Lontrel 300, dávka 0,4 l/ha 
Clopyralid 300 g/l

Pardner 22,5 EC , 
dávka 1,5 l/ha 
Bromoxynil 225 g/l

kontrola

1 hod. po aplikaci

2 hod. po aplikaci

3 hod. po aplikaci

4 hod. po aplikaci

kontrola

Pardner 22,5 EC Lontrel 300



Vliv herbicidů na rostliny

Rozdílný postupný účinek herbicidu Roundup na vegetaci před obnovou chmelnice. Červená barva 

odpovídá povrchu půdy. Oranžová až žlutá barva zachycuje již odumírající plevele, především 

jednoleté druhy. Zelená a modrá barva zachycuje vytrvalé druhy, u nichž byl účinek herbicidu 

pozvolnější (Brant, 2015).



NDVI index – kontrola účinku herbicidů

Nečada, 2019



Porost pšenice ozimé v meziřádku regulovaný Reglone, 7.5.2019. Lokalita Herálec. 
Použitá kamera vytváří jak termosnímek (vlevo), tak klasickou fotografii (pravo)

Brant, 2019



V místě působení přítlačných (zamačkávacích) válečků (střed pásu) je 
teplota půdy nižší než po bocích kypřeného pásu, kde je půda na povrchu 

kyprá. Směrem k meziřadí povrchová teplota klesá.

Brant, 2019



Vliv chorob na rostliny Plasmodiophora
brassicae

- pěstování 
rostlin

Varianta
čas trvání vodního stresu (h) / povrchová teplota rostliny (°C)

0 4 8
kontrola 22.59 °C 22.59 °C 22.50 °C
Plasmodiophora brassicae 21.94 °C 22.35 °C 21.93 °C

Vliv nedostatku vody na povrchovou teplotu rostlin ozimé řepky – napadená a nenapadená rostlina

Zdrojová data:



Vliv chorob na rostliny - spektrometrická měření 
– využití NDVI indexů 
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Vliv napadení rostlin Plasmodiophora brassicae na 
hodnoty rozdílných NDVI indexů

Vliv stresových faktorů a jejich kombinací na hodnoty 
rozdílných NDVI indexů u ozimé řepky



Vodní stres rostlin

Detailní termogramy pokusných ploch s ozimou pšenicí (pravý sloupec) v kontrastu s RGB zobrazením (levý 

sloupec) pokusů s vodním stresem. Modrá (chladnější) část porostu byla zavlažována, žluté až červené (teplejší) 

plochy jsou stresovaný porost nebo holá půda (např. místa po odběrech rostlin a pěšinky). Rostliny s dostatkem 

vláhy vykazovaly v průměru o 4°C nižší teplotu oproti stresovaným porostům (konec června 2016, 15 hod UTC, 

teplota vzduchu 35 °C, Praha-Ruzyně, CZ) – (Lukáš, 2016).



Teplota půdy jako faktor ovlivňující vývoj rostlin

Teplotní podmínky v půdním profilu na plochách s ozimou řepkou založených po mělkém 

zpracování půdy po nástupu chladného počasí (Brant a Zábranský, 2015).



Teplota 
půdy jako 
faktor 
ovlivňující 
vývoj 
rostlin



Teplota půdy jako faktor ovlivňující vývoj rostlin

Povrchová teplota půdy na plochách s technologií Samco a na kontrolní 

variantě (bez fólie) dne 19.5.2015 (čas 14:15, zataženo) (Brant, 2015).



Tvar rostlin - habitus
Výška, plocha listů, velikost listové plochy, …

Co ovlivňuje habitus?

Co říká habitus rostliny?

Barva rostliny

Ovlivňuje barvu rostliny?

Co říká barva rostliny?

25 °C

teplota vzduchu

X X

X

X

Kvalitativní parametry

Jak koreluje kvalita s ostatními parametry?



Spectrum Technologies, Inc. 

http://www.specmeters.com/nutrient-management/chlorophyll-meters/chlorophyll/greenindex/ 

Rádio přijímač / vysílač pro GSM, GPRS, EDGE, LTE

Gyroskop, akcelerometr, kamera, WLAN and BlueTooth, GPS, kompas,   

Telefon jako kancelář a poradce
(upravil Kroulík)



Kvalitativní a kvantitativní parametry biomasy



Kvalitativní parametry rostlin
- Optimalizace odběrových míst pro kvalitu siláže
- Plánování sklizňových trajektorií
- Kvantifikace vláhových podmínek PB
- Stanovení výnosových map
- Závislosti mezi kvalitativními a

kvantitativními parametry skupina
sušina biomasy (%) -
interval parametru plocha PB (ha)

podíl plochy skupiny 
na výměře PB

1 od 23 - 29 1,5 12,6

2 29 - 31 2,0 16,5
3 31 - 33 2,1 17,9

4 33 - 35 2,4 19,7
5 35 - 50 4,0 33,3

celkem 11,9 100,0

?



Kvalitativní parametry rostlin
multispektrální měření

fluorescenční 
měření

termometrie



Závěry:

Záznam řeči rostlin pomocí nepřímých (bezkontaktních) metod

Hodnocení projevů rostlin bez přítomnosti člověka

Zahrnutí výsledků do rozhodovacích procesů umělé inteligence

Systémy komunikace s rostlinami  



Děkujeme za pozornost


