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Metody prognózy a signalizace 
v sadech



Nejen u nás, ale i v zahraničí platí, že 
meteorologická stanice v sadu patří k IP 
jako hrby k velbloudovi



Cíle:

Vytvořit co nejhustší síť meteorologických stanic v sadech 
s přenosem údajů na internet

Postupně získat a ověřit v našich podmínkách nejrůznější 
modely na signalizaci chorob a škůdců

Vypracovat fungující systém, vyhodnocující 
meteorologické údaje a v  přijatelné formě je předávající 
uživatelům 

Něco z toho je využitelné již nyní
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Výhody systému s dálkovým přenosem a 
zpracováním dat:

- - Uživateli odpadnou téměř veškeré starosti o 
meteostanici a přenos dat do počítače

- - Stanice může být umístěna kdekoliv a signalizace lze 
sledovat rovněž na libovolném místě, kde je v dosahu 
internet

- - Nezávislost na různých operačních systémech –
informace může uživatel prohlížet v kterémkoliv 
systému, který má webový prohlížeč, tj. stolní počítače, 
tablety, smart phony apod.  

- - V případě potřeby lze některé informace obdržet i jako 
SMS



Ukázka prezentace dat z meteostanice na serveru

Výběr měřených 
veličin

Výběr časového období, které 
se zobrazí

Statistické 
údaje 
zobrazeného 
období

Další možnost zadat časový úsek



Principy a výstupy některých signalizačních metod
Sumy akt. teplot nad 7 oC – signalizace ošetření proti kadeřavosti broskvoní

Výhoda vyhodnocení dat z většího množství stanic spočívá v tom, že 
lze snáze odhalit případné chyby v měření

Princip metody – počítají se sumy akt. teplot nad 7 oC,  ošetřovat se začíná při dosažení 1000 
– 1100 oC



Strupovitost jabloní

Signalizace je založena na dvou modelech:

- teplotní model sloužící ke stanovení zralosti askospor 
(suma denních efektivních teplot nad 0 oC překročí 300 oC –
tento údaj se dá zjistit z sestavy SUMÁTOR)

- model využívající závislosti mezi délkou ovlhčení a 
teplotou nutnou pro vznik infekce (Millsova tabulka, popř. 
Millsova křivka) 



Strupovitost jabloní



Strupovitost jabloní 
Základem je upravená Millsova tabulka převedená do funkční závislosti

Mills/a-3:OLmin =  86.37 – 18.0 T + 1.57 T 2 – 0.062 T 3 + 0.00092 T 4

Generický model:
OLmin = Wmin/f(T) < Wmax
f(T) = ((Tmax – T)/(Tmax – Topt))((T – Tmin)/(Topt – Tmin))(Topt – Tmin)/(Tmax – Topt)



Principy vyhodnocení signalizace:

- nerozlišuje se již intenzita slabá, střední a silná
- dosažení 100 % znamená, že byly splněny pro vznik 

infekce. Odpovídá to přibližně vzniku slabé infekce
- střední infekce podle původních Millsových tabulek 

nastává přibližně při dosažení 200 %
- pro silnou infekci je zapotřebí dosažení hodnoty cca 300 

%
- výhodou tohoto způsobu je především to, že včas 

upozorňuje na  blížící se splnění podmínek pro vznik 
infekce







Ukázky informací doručovaných E-mailem – tabulka

Stanice:  "Velké Bílovice, Agrosad"                              
Posledni inf. strup. jab., stav k: 30. 6. 23:45                  
poc. 27. 6.  1:15 od ukonceni uplynulo  90.0 hod., index:  53.%  

PREHLED JIZ UKONCENYCH INFEKCI                      

pocatek       konec          prum.  delka  krit. index        
den mes hod   den mes  hod      tepl   ovlh   delka   %          
16. 3. 12:45  19. 3.  6:45       7.9   66.0   15.0  439.5
2. 4. 21: 0   3. 4.  8:15       8.4   11.0   13.7   80.5
24. 4. 15:45  25. 4.  8: 0       9.7   16.0   11.1  144.3
25. 4. 15:30  27. 4.  8:45      10.6   41.0    9.7  423.3
27. 4. 16: 0  28. 4.  7:30      11.2   15.0    9.1  164.9
30. 4. 17: 0   1. 5. 13:15      12.2   20.0    8.2  242.9
3. 5.  5:15   3. 5. 15:45       8.8   10.0   12.9   77.6
12. 5. 21:45  13. 5.  7:30      14.2    9.0    7.2  124.3
14. 5. 20:45  15. 5. 15:15      10.7   18.0    9.6  187.1
23. 5. 23:15  24. 5.  5:15      12.9    6.0    7.8   76.5
27. 5. 14:45  29. 5.  7:30      12.2   40.0    8.3  483.1
3. 6. 16:15   4. 6.  0: 0      18.6    7.0    5.9  118.4
8. 6. 19:30   9. 6. 12:30      15.4   17.0    6.8  249.0
18. 6. 21:15  19. 6. 10:45      13.2   13.0    7.7  169.8
23. 6. 18:30  24. 6.  7:15      16.0   12.0    6.6  180.5



Ukázky informací doručovaných E-mailem – graf



Ukázka signalizace strupovitosti jabloní programem RIMpro

Množství zralých anebo ještě nezralých spor, které jsou k dispozici

Množství uvolněných askospor
Askospory přežívající na listu

Již naklíčené askospory, schopné vyvolat infekci



Vývoj škůdců na základě sum teplot – aktuální údaje



Kalendářní přehled jednotlivých teplotních sum



24.5. –první záchyt do lapáku7.5.2012poč. letu 1. gen.Obaleč zimolezový

9.5.– první záchyt do lapáku29.4.2012poč. letu imágObaleč východní

14.5.– výskyt vajíček10.5.20121. kontrola kladeni 1. 
gen

Obaleč švestkový

3.5. –– první záchyt do lapáku10.5.2012vrchol letuObaleč švestkový

21.5.– první záchyt do lapáku19.5.2012poč. letu motýlůObaleč jabloňový

4.7.– vajíčka (asi druhá
generace)

2.7.2012poč. kladení vajíček 2. 
gen.

Obaleč jablečný

30.4. –první jedinec v lapáku29.4.2012poč. letu motýlů 1. 
gen.

Obaleč jablečný
21.5. –první záchyt do lapáku23.5.2012poč. letu imágNesytka jabloňová
19.3. – květopas23.3.20121. výskyt broukůKvětopas jabloňový

skutečnostmodelstádium vývoješkodlivý činitel

Porovnání vypočítaných a zjištěných výskytů v roce 2012 – sady 
St. Lískovec



13.5.9.5.2010

15.5.10.5.2008

30.4.27.4.2007

Skutečný
výskyt

Signalizovaný
výskyt

Rok

Signalizované a skutečné termíny výskytu motýlů
podkopníčka spirálového ve V. Bílovicích



Obaleč jablečný – sumy ef. teplot



Obaleč jablečný – letová aktivita







Ukázka modelování jednotlivých stádií obaleče jablečného 
programem RIMpro

Příklad vyhodnocení předzpracovaných dat předaných na externí server







Přehled rozmístění automatických met. stanic v sadech v roce 2012



Přehled informací pro každou lokalitu, dostupný na internetu



Děkuji za pozornost


