
Agrorisk.cz - portál včasné výstrahy před 
negativními dopady počasí

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Mendelova univerzita v Brně 

Český hydrometeorologický ústav 
Výzkumný ústav rostlinné výroby

Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský



Vyvinout monitorovací a předpovědní 
on-line systém - zaměřený na vybrané biotické a abiotické 

škodlivé činitele,  který v sobě zahrnuje:

a) vyhodnocení prostorové variability rizik na území ČR -
mapové produkty  

b) podporu rozhodování 

Hlavní cíl



Systém včasného varování



Portál je spuštěn ode dneška 
v ostrém provozu provozu

www.agrorisk.cz 



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 



Abiotické faktory
název indikátoru stručný popis rizika

agrooperace špatné načasování - setí, sázení, 
a další agrotechnické operace včetně sklizně

zimní mrazy riziko poškození přezimujících porostů mrazem

vyležení pod sněhem riziko poškození přezimujících porostů vyčerpáním 
rostlin a napadením houbovými patogeny pod 

sněhem
vegetační mrazy riziko poškození porostů pozdními jarními a 

podzimními mrazíky
vysoká teplota a sucho riziko poškození vegetace vysokou teplotou, 

zkrácení fenologických fází
příjem živin riziko nedostatečného příjmu živin z půdy a z 

minerálních hnojiv aplikovaných na povrch půdy
silný vítr riziko neefektivnosti postřiků a jejich 

neekologického využití
poléhání riziko poškození porostů jejich poléháním v 

důsledku krupobití



cukrová řepa skvrnatička řepná

kukuřice zavíječ kukuřičný

kukuřice bázlivec kukuřičný

ozimá pšenice kohoutci - k. modrý, k. černý

ozimá pšenice obsah mykotoxinu deoxynivalenol v zrnu pšenice způsobený 

napadením klasovými fuzariózami (Fusarium sp.)

ozimá pšenice predikce úrovně napadení  listovými skvrnitostmi (především 

Septoria tritici)

ozimá pšenice pravý stéblolam 

ozimá řepka dřepčíci

ozimá řepka stonkoví krytonosci

ozimá řepka Napadení hlízenkou (Sclerotinia sclerotiorum) 

brambory plíseň bramboru1

brambory plíseň bramboru2,3

brambory mandelinka bramborová1

brambory mandelinka bramborová2

brambory mandelinka bramborová3

brambory mšice broskvoňová

chmel dřepčík chmelový

chmel plíseň chmele 

V přípravě

Biotické faktory



A jak to funguje??? 

zadáte 

www.agrorisk.cz



Úvodní stránka - souhrnná mapa





Zadáme katastr  - dvě cesty  





Historie sledovaných rizik



Zajímá mne konkrétní plodina a škodlivý činitel



Semafor rizik
• Nehodnoceno – např. mimo období vegetace dané plodiny, mimo období 

možného výskytu rizikového faktoru, katastry s vysokou nadmořskou 
výškou nebo bez orné půdy

• Zanedbatelné  riziko – velmi nízká pravděpodobnost výskytu rizikového 
faktoru

• Nízké riziko – pravděpodobný výskyt s nízkou úrovní očekávaných ztrát – v 
případě možné ochrany zásahu by mělo odpovídat stavu pod prahem 
škodlivosti – doporučuje se sledovat předpověď a stav porostů

• Střední riziko – pravděpodobný výskyt rizikového faktoru, který může 
způsobit za určitých okolností ekonomické ztráty, přibližně na úrovni prahu 
škodlivosti.  Pokud je to možné, je nutné provést vyhodnocení stavu 
porostů a zvážit vlivy dalších faktorů jako je odrůda, předplodina, 
technologie pěstování, půdní podmínky.

• Vysoké riziko – pravděpodobný výskyt na úrovni způsobující ekonomické 
ztráty, tedy nad úrovní prahu škodlivosti. Pokud je to možné, tak je nutné 
ověřit skutečný stav a zvážit vlivy dalších faktorů jako je odrůda, 
předplodina, technologie pěstování, půdní podmínky.

• Mimořádné riziko – pravděpodobný výskyt na úrovni způsobující závažné 
ekonomické ztráty 



Průměrná denní teplota za období 20.5. -18.6. [mm]
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Napadení S. tritici je podporováno chladným začátkem jara, intenzivními 
srážkami v dubnu až začátku května a chladným počasím  po vymetání

Průměrný denní úhrn srážek za období 26.3. -4.5. [mm]
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Průměrná denní teplota za období 1.3. - 25.3. [°C]
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 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)



Příklad na hnojení močovinou



Můžu se o riziku dozvědět více



Menu = přístup k řadě dalších informací



Zpravodaj AGRObase –
25.2.2021

Systém včasného varování před abiotickými a biotickými riziky 
www.agrorisk.cz

První ucelené informace pro uživatele



Agromanuál - 3/2021
Agrorisk.cz - systém včasné výstrahy před negativními 

dopady počasí



Závěr 
Jde o živý portál, který na úrovni katastru:

a) Budeme doplňovat o „modelovatelná“ rizika

b) Počítáme s Vaším zapojením formou dotazníku – zpětná 
vazba pomůže portál zdokonalit

Na mnoha místech je propojen s Rostlinolékařským 
portálem 

- Aktuální výskyty

- Registrované možnosti ochrany



Děkuji za pozornost! 


