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Geoinformatika
• Geografické informační systémy (GIS)
vektorová a rastrová data

• Dálkový průzkum Země (DPZ)
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Zdroje dat
Vektorová
• LPIS – hranice pozemků
(evidence využití půdy,
zobrazování entit – info o
DPB, editace hranic,
export dat…) informace z
agrochemického zkoušení
půd…
• Stroje – výnosová data,
telematika
• Bodová měření –
přístrojová technika

Rastrová
• Družicové snímky
• Letecké snímky –
bezpilotní prostředky
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Přesná informace o poloze
Satelitní navigace
•
•
•
•

Zajištuje informace o poloze strojů – GPS, GLONASS, GALILEO
Bezpodmínečná součást moderní zemědělské techniky
Umožňuje přesné navádění strojů při agrotechnických operacích
Korekční signál – zajišťuje přesnější polohu - RTK vs. satelitní korekce

Georeference
• Implementace souřadnicového systému
• Týká se rastrových i vektorových dat
• Bezpodmínečná součást družicových i leteckých (UAV) snímků – chceme-li
přesnou analýzu problému
• Umožňuje přesnou orientaci na snímku
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Dálkový průzkum Země
Družicová data
• Volně dostupná – Sentinel 1, Sentinel 2, Landsat 8…
• Komerční
• Prostorové, spektrální, časové a radiometrické rozlišení
• Zpracování dat - odvození spektrálních indexů, barevné
syntézy, využití jednotlivých spektrálních pásem,
klasifikace, prahování hodnot, spektrální křivky
odrazivosti, vizualizace problému
• Software / aplikace – prohlížení /editace dat /výpočty
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Využití spektrální křivky odrazivosti
Schematizovaná spektrální křivka odrazivosti zeleného listu
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů řepky ozimé hrabošem

Lokalita Rataje u Kroměříže ZOD Rataje
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem
Zdroj:
Družicový snímek Sentinel 2A
Termín: 18.4.2020, BBCH 31 – 32 (sloupkování - fáze 1.-2. kolénka)
Lokalita: Lišany u Rakovníka, pozemek společnosti Lupofyt s.r.o.
Specifikace problematiky:
• Velmi teplá zima 2019/2020, cca v polovině března poměrně silné noční a ranní
mrazy v přízemní vrstvě vzduchu (od -9 do -12°C)
• Porosty ozimů v růstové a vývojové fázi citlivé k mrazu
• Poškození konkrétních odrůd ozimých plodin jarními mrazy – většinou se jednalo
o tzv. fotooxidační poškození zelených listů v důsledku souběžného působení
ranních mrazů a intenzivního slunečního záření

Podpůrná agrotechnická opatření:
• 8.4. – první jarní fungicidní ošetření – Mirage 1 l + 0,4 l Lignohumát Max (huminové látky)
-

Velmi dobré dlouholeté zkušenosti a přípravkem Lignohumát Max:
na rozvoj kořenového systému
rostliny jsou odolnější vůči stresům (např. poškození po mrazu)
pomáhá zvyšovat výnosy a kvalitu…
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem
B8

RGB

NDVI

Družicový snímek Sentinel 2A
18.4.2020
Lokalita – Lišany, pozemky společnosti Lupofyt s.r.o.
9

Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem
Zdroj:
Družicový snímek Sentinel 2A
Termín: 18.4.2020, BBCH 31 – 32 (sloupkování - fáze 1.-2. kolénka)
Lokalita: Lišany u Rakovníka, pozemek společnosti Lupofyt s.r.o.
Analýza družicového snímku:
• Využití spektrální křivky odrazivosti - porovnání RGB snímku, NDVI a pásem Red
Edge (B5,6,7) a NIR (B8 a B8A) – detekce největších rozdílů
• „Pin“ 1-4 pšenice ozimá, „Pin“ 5 – řepka ozimá; Piny 1 a 3 – menší spektrální
odrazivost než piny 2 a 4 – nejlepší vizualizace v B8 pásmu – oblast buněčné
struktury, ostatní spektrální pásma a oblasti (pigmentační a vodní absorpce)
standardní vývoj.
Vlastní komentář agronoma:
• Několik dnů po mrazech porosty silně zežloutly a to v nepravidelných pruzích – nejspíše
podle proudění studeného vzduchu.
• Odumírání hlavních stébel a tak rostlina začala z odnožovacího uzlu pouštět nové odnože
(cca v druhé polovině dubna).
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem

B8

RGB

NDVI

Družicový snímek Sentinel 2A
18.5.2020

Lokalita – Lišany, pozemky společnosti Lupofyt s.r.o.
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem
Zdroj:
Družicový snímek Sentinel 2A
Termín: 18.5.2020, BBCH 37 (objevení se posledního listu - praporcový list – ještě svinutý)
Lokalita: Lišany u Rakovníka, pozemek společnosti Lupofyt s.r.o.
Podpůrná agrotechnická opatření:
• 5.5.2020 - přihnojení kapalným hnojivem DAM 390 ve variabilní dávce 80 – 120 l
(31 – 46 kg N)

Analýza družicového snímku:
• Využití spektrální křivky odrazivosti - porovnání RGB snímku, NDVI a pásem Red
Edge (B5,6,7) a NIR (B8 a B8A) – opět detekce největších rozdílů, křivka relativně
shlazena
• Největší postižení – porost na pinu 3
• nejlepší vizualizace v B8 pásmu – oblast buněčné struktury, ostatní spektrální
pásma a oblasti (pigmentační a vodní absorpce) standardní vývoj.
Vlastní komentář agronoma:
• V květnu začalo být deštivější období a to bylo velmi pozitivní pro nově tvořící se odnože.
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem
B8

RGB

NDVI

Družicový snímek Sentinel 2A
2.6.2020

Lokalita – Lišany, pozemky společnosti Lupofyt s.r.o.
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Využití spektrální informace ze snímku
Poškození porostů pšenice ozimé mrazem
Zdroj:
Družicový snímek Sentinel 2A
Termín: 2.6.2020, BBCH 51 (počátek metání)
Lokalita: Lišany u Rakovníka, pozemek společnosti Lupofyt s.r.o.
Podpůrná agrotechnická opatření:
• 29.5.2020 - druhé jarní fungicidní ošetření – Hutton 0,8 l + 0,4 l Lignohumát Max
(huminové látky)
Analýza družicového snímku:
• Využití spektrální křivky odrazivosti - porovnání RGB snímku, NDVI a pásem Red
Edge (B5,6,7) a NIR (B8 a B8A) – opět detekce největších rozdílů, křivka relativně
shlazena
• Největší postižení – porost na pinu 3
• nejlepší vizualizace v NDVI a B8 pásmu – oblast buněčné struktury, mírný rozdíl
lokalit v oblasti pigmentační absorpce a SWIR pásmech, tedy oblasti vodní
absorpce (čím vyšší hodnota odrazivosti, tím větší vodní stres).
Vlastní komentář agronoma:
• Červen opět vlhký a průběh vývoje odnoží pozitivní.
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Zhodnocení výnosové mapy
2.6.2020

Vlastní komentář agronoma:
Opoždění zralosti pšenice na těchto pozemcích o
14 – 21 dní.
Dosažení slušného výnosu 6,6 – 6,8 t/ha,
nepoškozené porosty – výnosy 8 – 9 t/ha.
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Monitoring máku setého
Snímky z UAV s kamerou MicaSense
(Laboratoř Postoloprty s.r.o)
Porovnání různých podkladů:
RGB – NDVI – TGI - DTM

Lokalita – Lišany, pozemek společnosti Lupofyt s.r.o.
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Detekce mezerovitosti chmele

• Biochmelnice CHI s.r.o. Žatec
• Odrůdy Premiant a Žatecký červeňák
• Výsledek projektu NAZV QK1910170
• Snímek pořízen z bezpilotního
prostředku eBee osazeného RGB
kamerou
• Termín - 27.4.2020
Lokalita – Stekník, pozemek Chmelařského institutu, s.r.o. Žatec
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Termální snímky - chmelnice
27.5.2020

• Porovnání termálního snímku – RGB
snímku – a snímku v NIR pásmu
• Snímky z bezpilotního prostředku eBee
(kamera Duet a MicaSense).
• Termální snímky vykazují podobnost s
naměřenou vodivostí.
Lokalita – Stekník, pozemek Chmelařského institutu, s.r.o. Žatec
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MS snímky – hodnocení kukuřice

•
•
•
•
•

UAV snímek z 30.6.2020 – kamera MicaSense – 5 kanálů
Pozemek s CTF
Fáze prodlužovacího růstu
Setí 14.4.2020 – následovalo sucho
Rozdílné vzcházení rostlin

Lokalita – Kolíňany, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Projekt Uranos
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Děkuji za pozornost!

Speciální poděkování všem kolegům,
kteří se spolupodíleli na polních
pokusech, a bez kterých by nevznikla tato
prezentace.
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Poděkování

Projekt NAZV QK1910170 - „Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě
implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming“
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre
projekt: „Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti
adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie
poľnohospodárskych pôd“ (kód ITMS2014+ 313011W580), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0", Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002634
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