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Dilema (nejen) současného zemědělství



Fakty podložené rozhodování

hodnoty ~ Fakta

Fakta zasazená do souvislostí

Pochopení souvislostí, které nám umožní 

porozumět struktuře a procesům v systému

Rozhodování na základě znalostí

Data

Information

Knowledge

Wisdom



Fakty podložené rozhodování

[7,4,1,2,3,4,5,6,8,9,9,7,11,10,12,12]

průměrné denní teploty na místě X,Y v měsíci 

dubnu za posledních 5 let

Na tomto místě už velmi pravděpodobně nebude 

mrznout

Mohu začít s pracemi na poli

Data

Informace

Znalost

Moudrost
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Klimatické služby pro zemědělství

Agroklimatické faktory
● Bezmrazové období
● Bilance vody 
● Úhrn srážek
● Množství slunečního záření
● Poslední den vhodný pro hnojení

● Teploty vhodné pro růst pšenice
● Optimální teploty pro růst pšenice
● Tepelný stres pro pšenici

http://bit.ly/agro-climatic-factor

Data

Informace

Znalost

Rozhodnutí

Klimatické veličiny

teplota, sluneční svit, srážky, odtok, výpar

http://bit.ly/agro-climatic-factors


Agroklimatické faktory

Obecně pro místo:

● Bezmrazové období

● Množství slunečního záření

● Vhodný den pro aplikaci dusíkatých hnojiv

● Bilance vody

Pro konkrétní plodinu:

● Počet dnů s vhodnými teplotami pro růst plodiny

● Počet dnů s optimálními teplotami pro růst plodiny

● Množství tepelného stresu pro danou plodinu

http://bit.ly/agro-climatic-factors

http://bit.ly/agro-climatic-factors


Agroklimatický atlas

● samostatná uživatelská aplikace 

www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima

● součást prototypu komplexní aplikace pro 

podporu cíleného zemědělství info4agro.com

https://www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima
https://info4agro.com/


Datové zdroje

Klimatická data

● Copernicus Climate Data Store 
○ ERA5-Land (0.1°x0.1°) (1950-současnost)

○ nejistoty ke klimatickým datům (EDA)

Informace o plodinách 

● různé, podle toho, kde jsou potřebné informace o hledané plodině (vědecký 

článek, příručka,..), např. Illinois Agronomy Handbook (kukuřice,..)

● snaha aby si zemědělec parametry plodiny zadal do aplikace sám

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview


● annual temperature uncertainty

○ std. dev.= 0.03 °C.

○ min = - 0.33 °C, 

○ max = 0.44 °C,

Kvalita vstupních dat (ERA5-Land)



Přesnost agroklimatických faktorů

https://www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima/?hs-panel=strategy&hs-x=-824414.6459424929&hs-y=-1071082.105254858&hs-z=8.395106603826882&hs-lang=en&hs-visible-layers=OpenStreetMap%3Bcfd&map-swipe=disabled


Kvalita vstupních dat (ERA5-Land)



● Differences ERA5-Land 
to in-situ sensor

○ standard dev. = 1.06 °C 

○ min = −3.06 °C 

○ max = 3.8 °C. 

Kvalita vstupních dat (ERA5-Land)
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Nedostatečně přesné pro zemědělce ->

chceme přesnější data

● ERA5-Land

0.1°

0.1°

● CHMÚ



Lokální data pro vybrané agrofaktory 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15fjd2kudFnErc72LnhJuOj8SychWNuAa&hl=en&ll=18.508373405597588%2C-16.549992999999997&z=4


Využití senzorů

● ERA5-Land

0.1°

0.1°

● CHMÚ

● senzor



Kombinace dat

současnost

Kombinace globálních dat s lokálními senzory pro vyhledávání 

lokálních klimatických trendů

1950



Kombinace dat

Kombinace globálních dat s lokálními senzory pro vyhledávání 

lokálních klimatických trendů

1950současnost



Plán do budoucna

Kombinace s globálních dat s lokálními senzory a historizovanou 

předpovědí počasí pro lokalizovanou předpověď počasí 

1950současnostbudoucnost



Kolokace MNČ

● Zevšeobecněná lineární regrese (kromě základní 

regresní funkce zohledňuje i systematické vlivy)

● nejen náhodné chyby měření, ale i dalšími složkami 

náhodného charakteru, tzv. signálem

● Signál

○ charakteristická korelace sousedních hodnot, 

klesající se čtvercem jejich vzájemné 

vzdálenosti

○ na základě naměřených hodnot veličin, v tomto 

případě například teplotních dat, se dokáže 

namodelovat průběh užitečné složky 

(signálu+trendu), která aproximuje diskrétně 

přímo měřené hodnoty



Možnosti kombinace dat

● Kolokace MNČ 

● použít strojové učení?

● viz zítřejší workshop na klimatická data



Agroklimatický atlas

● otevřeně popsané výpočetní algoritmy
○ https://doi.org/10.3390/app11031245
○ https://github.com/JiriVales/agroclimatic-factors/wiki

● otevřené webové aplikační rozhraní 
○ app.swaggerhub.com/apis/jirkavales/Agroclimatic/1.0.0

● samostatná uživatelská aplikace www.agrihub.cz/hsl-
ng/AgroClima

● součást prototypu komplexní aplikace pro podporu 
cíleného zemědělství info4agro.com

● Vše lze nalézt na jednom místě 
https://ng.agrihub.cz/meteo4agro/

● Odkaz na prezentaci https://tinyurl.com/agroclimaprez, QR kód:

https://doi.org/10.3390/app11031245
https://github.com/JiriVales/agroclimatic-factors/wiki
https://app.swaggerhub.com/apis/jirkavales/Agroclimatic/1.0.0
https://www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima
https://www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima
https://info4agro.com/strategy
https://ng.agrihub.cz/meteo4agro/
https://tinyurl.com/agroclimaprez
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