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Úvod

• Název projektu: Využití dat Copernicus pro efektivní monitoring stavu a 
managementu vybraných rostlinných agrosystémů, TA ČR Epsilon TH02030248 

• Doba řešení: 1.1. 2017 – 31.12. 2019
• Řešitelé: 

• Gisat s.r.o.
• Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

• Zaměření a cíle:
• Vývoj nástrojů pro odhad biofyzikálních charakteristik zemědělských porostů na 

podkladě dat dálkového průzkumu Země.
• Vývoj nástrojů pro odhad výživových a produkčních charakteristik porostů.
• Výběr zemědělských plodin: ozimá pšenice, jarní ječmen, ozimá řepka, vojtěška, 

cukrovka, kukuřice (dohromady cca 85 % orné půdy v ČR)
• Využití výsledků:

• Mapování aktuálního stavu porostů a jeho změny v čase
• Detekce nehomogenit stavu porostu v rámci jednoho pozemku
• Možnost srovnání stavu porostů na různých prostorových úrovních
• Možnost srovnání stavu porostu s místně a časově obvyklými hodnotami
• Podklady pro management pozemků (selektivní hnojení, management sklizně 

aj.)



Princip výpočtu biofyzikálních parametrů
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Výběr referenčních pozemků
• Analýza družicových dat:

• analýza snímků pořízených těsně 
před 1. kampaní

• detekce prostorových gradientů 
stavu porostů

• podchycení variability v rámci 
pozemku/mezi pozemky 

• Termíny kampaní:

• stanoveny s ohledem na časový 
vývoj porostů jednotlivých plodin:

• pšenice ozimá
• 2017: 30.3., 18.5., 20.6.
• 2018: 4.4., 27.4., 21.5. 

• ječmen jarní
• 2017: 18.5., 20.6.
• 2018: 4.4., 27.4., 21.5.

• řepka ozimá
• 2017: 30.3., 18.5., 20.6.
• 2018: 4.4., 27.4., 21.5.

• vojtěška
• 2017: 18.5.
• 2018: 4.4., 27.4., 21.5., 15.6.

• řepa cukrovka
• 2017: 20.6.
• 2018: 21.5., 15.6., 1.8.

• kukuřice
• 2017: 20.6.
• 2018: 15.6., 1.8.



Sběr terénních dat – přístroje a metody

obsah chlorofylu: Dualex obsah vody: čerstvá/suchá 
hmotnost

sken vzorků listů

Leaf Area Index: SunScan

Leaf Area Index: DHP množství biomasy mobilní laboratoř



Sběr terénních dat – přístroje a metody
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Biofyzikální produkty (ukázka): chlorofyl



Biofyzikální produkty (ukázka): voda



Biofyzikální produkty (ukázka): LAI



Biofyzikální produkty: úrovně vyhodnocení

Farm level:
• srovnání vývoje 

porostů mezi 
jednotlivými pozemky

Field level:
• detekce nehomogenit 

porostů v rámci 
jednoho pozemku

Regional level:
• srovnání aktuálního 

stavu porostu se stavem 
obvyklým v daném 
klimatickém regionu (v 
daném čase)

• srovnání aktuálního 
stavu s dlouhodobým 
normálem (1985 - 2015)



Výnosové/produkční indikátory

• Využití experimentů na zkušebních plochách
• Ivanovice na Hané, Lukavec (ozimá pšenice, ozimá řepka)
• Domanínek (luční porost)

• Pěstování porostů v přesně definovaných 
podmínkách
• pšenice, řepka: 5 úrovní výživy (0 – 160 kg N/ha)
• travní porost: 3 úrovně výživy (0 – 200 kg N/ha) 

• Měření biofyzikálních a spektrálních charakteristik 
mezi DOY 65 – DOY 140

• Korelace spektrálních indexů s vybranými 
biofyzikálními a produkčními parametry:
• Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
• Normalized Red Edge Reflectance Index (NRERI)

• Biofyzikální parametry:
• nadzemní biomasa
• obsah chlorofylu
• LAImax

• Produkční parametry:
• odběr N nadzemní biomasou
• obsah N v zrně/semeni
• obsah bílkovin (pšenice)
• výnos



Software pro výpočet dusíku NitroSpec

• Využití 3-leté časové řady pozemních měření na 
porostech jarního ječmene na zkušebních 
plochách.

• Optimalizace výpočtu obsahu N pro dvě růstové 
fáze:
• konec odnožování/začátek sloupkování
• Konec sloupkování

• Vývoj:
• zatím na úrovni in-situ spekter
• další vývoj pro použití na hyperspektrální letecká 

data
• transformace software pro použití na úrovni 

Sentinel-2 
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https://alpha.czechglobe.cz/nitrospec



Letecká hyperspektrální data CASI/SASI

• Zkušební plocha Ivanovice na Hané
• ozimá pšenice + ozimá řepka
• Dvě akvizice hyperspektrálních leteckých dat 

CASI/SASI
• 19.5. 2017
• 03.06. 2017

• CASI (400 – 1000 nm)
• SASI (1000 – 2500 nm)
• Využití dat:

• Problematika up-scalingu z úrovně in-situ dat na 
úroveň leteckých obrazových dat a dále na 
úroveň družicových dat Sentinel-2

• Optimalizace výběru nejvhodnějších 
spektrálních indikátorů stavu porostů

• Další vývoj software pro výpočet úrovně výživy 
dusíkem

In situ data
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děkujeme za pozornost


