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Abstract 
Analyses of crop growth and crop development updated continuously in regular time intervals are 
necessary if crop yield and crop production forecast during the vegetation season is in focus. Due to a 
fact the weather is generally considered the constituent of agro-ecosystem which significantly influ-
ences nearly all processes related to crop development, it is a weather monitoring which is the key 
step within the crop growth monitoring system. 
The idea of mutual consequence of weather and crop monitoring has been firstly introduced in Crop 
Growth Monitoring System (GGMS) which was developed in the 1990ies in close cooperation of Joint 
Research Centre of EC (JRC Ispra), Alterra (Wageningen), MeteoConsult (Dutch Meteorological Com-
pany) and Vito (Flemish Institute for Technological Research). The core of CGMS approach to crop 
development monitoring at European level is application of the WOFOST crop growth model to the 
geographically explicit weather data interpolated in 50X50 km spatial resolution grid. 
The implementation of CGMS methodology to natural conditions of Slovakia is a possible way how to 
satisfy the decision sphere demand for national level information on weather and crop development 
during the vegetation season. Along with this, implementation of the CGMS into to the national-level 
crop growth monitoring system can significantly improve the data processing techniques and provide 
the platform for weather monitoring, crop monitoring and crop yield forecasting interoperability both 
at European and national levels.  
In the paper we analyze and describe the problems related to building up the national system for 
agrometeorological modelling (SK_CGMS). The principles of weather interpolation, crop monitoring are 
discussed together with the input and output data spatial organization in the geographical database. 
In the article we also give a short overview on national weather and soil data processing methods and 
its integration within the national data infrastructure. 
The emphasis in the paper we put mainly on presentation of SK_CGMS potential outputs, in particular 
the interpolated weather data; spatially interpreted simulated vegetation indexes that describe crop 
status and crop development, and spatially interpreted simulated indexes that refer to soil moisture 
character. As well, the idea of presentation the possible application of the results in crop monitoring 
(an block) and as a part of a warning system (analyses related to appearance of period with extreme 
weather condition and with negative impact on crop) is outlined in the paper. 
 
Keywords: agrometeorological modelling, WOFOST, SK_CGMS, weather monitoring, crop 
monitoring 
 
Úvod  
 
Stav a vývoj poľnohospodárskych plodín 
je možné sledovať, analyzovať, hodnotiť a 
interpretovať viacerými spôsobmi - bodo-
vým sledovaním na fenologických stani-
ciach (napr. Petrovič a iní 1972,  Lukná-
rová a Jančovičová 2007), poľnými expe-
rimentmi priamo na vybraných lokalitách 
alebo plošným sledovaním – interpretáciou 
satelitných obrazových záznamov (napr. 
Scholtz 2005). Nezanedbateľné miesto 
v rade spomenutých metód predstavuje 

v súčasnosti progresívna metóda agrome-
teorologického modelovania (Lazar 
a Genovese 2004).  
Modelovanie vo všeobecnosti predstavuje 
aktivity spojené s tvorbou modelu reality, 
t.j. s tvorbou zjednodušeného obrazu o 
reálne existujúcom objekte, jave, či pro-
cese alebo so samotnou aplikáciou modelu 
(nástroja v podobe matematicko-štatistic-
kých funkcií, softvéru) s cieľom získavania 
požadovaných informácií o sledovanom 
systéme (objekte, jave, procese). 
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Agrometerologické modelovanie sa 
v porovnaní so všeobecných chápaním 
modelovania vyznačuje určitými špecifi-
kami: a) sledovaným objektom je poľno-
hospodárska krajina, resp. agroekosystém 
(systém atmosféra – pôda – voda – rastlina 
– človek a jeho hospodárske záujmy; prí-
padne ďalšie), b) nástroj modelovania - 
softvérová aplikácia predstavuje procesne 
orientovaný algoritmus, zameraný na si-
muláciu v agroekosystéme reálne prebie-
hajúcich procesov a c) cieľom agrometeo-
rologického modelovania je prostredníc-
tvom simulovaných procesov kvantifiko-
vať stav alebo vývoj sledovanej charakte-
ristiky (alebo viacerých charakteristík) 
agroekosystému (napr. vývoj nadzemnej 
produkcie).  
Model WOFOST (WOrld FOod STudies, 
Supit a iní 1994, Boogaart a iní 1998) je 
agrometeorologický a bio-fyzikálny model, 
ktorý simuluje fenologický vývoj, rast 
a postupné formovanie „produkcie“ plo-
diny, a to od začiatku vegetačnej sezóny 
(siatie/vzchádzanie) až po zber plodiny, 
pričom celkový vývoj plodiny je podmie-
nený genetickými a fyziologickými vlast-
nosťami plodiny a podmienok prostredia, 
v ktorom sa plodina pestuje. Model WO-
FOST, pri zabezpečení dostatočného 
množstva vhodných vstupných údajov, 
môže byť aplikovaný v akejkoľvek mierke 
(od bodovej aplikácie, až po regionálnu, či 
národnú úroveň). 
Na báze modelu WOFOST, v období ro-
kov 1988 – 1998, v rámci spolupráce 
Spoločného Výskumného Centra Európ-
skej Komisie (JRC Ispra, Taliansko) 
a vybraných výskumných pracovísk, bol 
vybudovaný Európsky systém pre monito-
ring poľnohospodárskych plodín s nad-
stavbou systému odhadovania úrod 
(CGMS; viac 
http://mars.jrc.it/marsstat/default.htm). 
Z hľadiska štruktúry, európsky systém 
CGMS tvoria tri navzájom prepojené, te-
maticky samostatné aplikácie: a) monito-
ring počasia, b) monitoring vývoja poľno-
hospodárskych plodín a c) štatistické ana-

lýzy výsledkov monitoringu vývoja poľno-
hospodárskych plodín s koncovkou kvanti-
fikovaných odhadov úrod vybraných plo-
dín.. Vybudovaná údajová štruktúra 
CGMS umožňuje priestorovo prezentovať 
výsledky samostatných aplikácii v rámci 
referenčnej gridovej siete s rozlíšením 
50x50km, prípadne v rámci administratív-
nych jednotiek NUTS0, NUTS1 a NUTS2 
(Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques) každého členského štátu Eu-
rópskej Únie.  
Adaptácia metodiky a princípov európ-
skeho systému CGMS na podmienky SR 
(SK_CGMS)  a využitie národných, prie-
storovo detailnejších meteorologických 
údajov, údajov o pôde 
a o poľnohospodárskych plodinách, by 
umožnilo reálne prevádzkovať funkčný 
národný systém agrometeorologického 
modelovania. 
Príspevok sa venuje vybraným problémom 
spojeným s budovaním systému agromete-
oro-logického modelovania na úrovni SR - 
modifikácii metodiky CGMS podmienenej 
implementáciou národných údajov a budo-
vaniu národnej údajovej infraštruktúry 
vrátane definovania priestorového aspektu 
celého systému, ako aj jednotlivých samo-
statných aplikačných úrovní. Dôraz je kla-
dený na prezentáciu potenciálnych mož-
ností výstupov systému agrometeorologic-
kého modelovania (SK_CGMS) a ich vyu-
žitia pre monitoring vývoja poľnohospo-
dárskych plodín (ako taký), ako aj pre 
analýzy výskytu extrémnych poveternos-
tných situácií s negatívnym vplyvom na 
vývoj poľnohospodárskych plodín. 
 
Materiál a metódy 
 
Všeobecné princípy CGMS  
Teoretický rámec Európskeho systému pre 
monitoring poľnohospodárskych plodín 
(princípy, požiadavky na údaje, metodický 
postup) je popísaný v prácach Micale 
a Genovese 2004, Lazar a Genovese 2004, 
Royer a Genovese 2004 a Genovese a Bet-
tio 2004 a v ďalších. 

http://mars.jrc.it/marsstat/default.htm
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V rámci monitoringu počasia je zabezpe-
čené spracovanie meteorologických úda-
jov, a to interpoláciou meteorologických 
údajov (Voet a iní 1994; van der Goot 
1998) a priestorovou reprezentáciou a in-
terpretáciou interpolovaných meteorolo-
gických údajov prostredníctvom definova-
nej gridovej siete priestorovým 
s rozlíšením 50x50km. Výstupom monito-
ringu počasia sú: a)  interpretované meteo-
rologické údaje – indikátory, ktoré umož-
ňujú hodnotiť charakter aktuálnej vegetač-
nej sezóny a bližšie analyzovať vplyv vý-
voja počasia na stav a vývoj poľnohospo-
dárskych plodín a b) vstupné meteorolo-
gické údaje pre model WOFOST. 
V rámci monitoringu vývoja poľnohospo-
dárskych plodín je (modelom WOFOST) 
zabezpečená simulácia vývoja jednotlivých 
poľnohospodárskych plodín. Výstupom 
monitoringu sú modelované vegetačné 
indexy (ako indikátory vývoja plodín), 
priestorovo reprezentované prostredníc-
tvom definovanej gridovej siete 
s priestorovým rozlíšením 50x50km, prí-
padne prostredníctvom elementárnych ma-
povacích jednotiek (Elementary Mapping 
Unit, EMU) definovaných prostredníctvom 
tejto gridovej siete.  
V rámci štatistických analýz výsledkov 
monitoringu vývoja poľnohospodárskych 
plodín a iných externých údajov (napr. 
časový rad vegetačných indexov interpre-
tovaných zo satelitných obrazových zá-
znamov) je vybranými štatistickými metó-
dami zabezpečený výpočet a stanovenie 
odhadov priemerných úrod jednotlivých 
plodín pre definované priestorové ele-
menty (gridová sieť s priestorovým rozlí-
šením 50x50km, definované administra-
tívne jednotky). 
 
Aplikovaná metodika CGMS – modifiká-
cie v rámci SK_CGMS  
Snaha o implementáciu metodiky 
a softvérovej aplikácie CGMS na prírodné 
podmienky SR (národný systém pre mo-
nitoring poľnohospodárskych plodín; 
SK_CGMS) vyžaduje na jednej strane bu-

dovanie národnej údajovej infraštruktúry, 
na strane druhej aj čiastočnú modifikáciu 
samotného algoritmu softvérovej aplikácie 
CGMS. 
Monitoring počasia: Zber a distribúciu 
meteorologických údajov v rámci SR za-
bezpečuje Slovenský Hydrometeorolo-
gický ústav (SHMÚ). Zo siete meteorolo-
gických staníc SHMÚ bolo pre účely za-
bezpečenia vstupných údajov monitoringu 
počasia vybraných 71 meteorologických 
staníc (Nováková 2007), pričom ako krité-
riá výberu boli uplatnené: a) dostupnosť 
vyžadovaných údajov z vybraných staníc; 
b) možnosť priebežného poskytovania ak-
tuálnych meteorologických údajov; c) re-
prezentatívnosť meteorologickej stanice 
pre poľnohospodársku krajinu v jej okolí 
a d) dostatočné pokrytie územia SR. 
Meteorologické údaje, konkrétne denné 
hodnoty maximálnej a minimálnej teploty 
vzduchu (°C); trvanie slnečného žiarenia 
(hod); priemerná denná rýchlosť vetra 
(m/s-1); tlak vodných pár (hPa) a denný 
úhrn zrážok (mm) boli spracované podľa 
požiadaviek softvérovej aplikácie CGMS 
vo forme databázy meteorologických úda-
jov. V rámci monitoringu počasia 
v systéme SK_CGMS bola zároveň čias-
točne modifikovaná metóda interpolácie 
meteorologických údajov (Nováková 
2007). 
Monitoring vývoja poľnohospodárskych 
plodín: Tvorbu údajov 
o poľnohospodárskych pôdach 
a spravovanie existujúcich pôdnych data-
báz v rámci SR zabezpečuje Výskumný 
ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚ-
POP). Z pôdnych databáz s georeferenco-
vanými údajmi o pôde, boli pri príprave 
údajov pre SK_CGMS využité nasledovné 
tri: a) Digitálna databáza výberových sond 
Komplexného prieskumu pôd Slovenska 
(KPP-DB, Skalský a Balkovič 2002), ktorá 
je tvorená údajmi o pôdnych sondách 
(údaje o lokalizácii a údaje o profilových 
vlastnostiach pôdy); b) Databáza pôdno-
ekologických jednotiek (PEU-DB), ktorá je 
tvorená údajmi o priestorovej distribúcii 
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topických priestorových jednotiek - boni-
tovaných pôdnoekologických jednotiek 
(BPEJ) (Linkeš a iní 1996); c) Databáza 
pôdno-ekologických regiónov (PER-DB), 
ktorá je tvorená údajmi o priestorovej dis-
tribúcii pôdno-ekologických jednotiek na 
vyššej, regionálnej úrovni – pôdno-ekolo-
gických regiónov (PER, Džatko 2002).  
Časť vstupných údajov o pôde - kvalita-
tívne pôdne vlastnosti (vyjadrujú pôdne 
limity a obmedzenia rastlinnej výroby), 
boli pripravené modifikovanými postupmi 
taxo-transférových funkcií (pravidiel), pô-
vodne definovaných v procese prípravy 
pôdnych údajov pre európsky systém 
CGMS na základe existujúcej európskej 
geografickej pôdnej databázy (Lazar a Ge-
novese 2004, Baruth a iní 2006). Postup 
odvodenia kvantitatívnych pôdnych vlast-
ností (hydrofyzikálnych; t.j. retenčných 
a hydraulických) pre SK_CGMS je de-
tailne popísaný v samostatnej práci (Nová-
ková a Skalský 2006).  
Pri príprave údajových vstupov 
o jednotlivých poľnohospodárskych plodi-
nách pre systém SK_CGMS (fyziologické 
vlastnosti plodín) boli využité regionálne 
charakteristiky, ktoré sa v súčasnosti vyu-
žívajú v európskom systéme CGMS (Lazar 
a Genovese 2004).  
Samotný algoritmus monitoringu poľno-
hospodárskych plodín (algoritmus modelu 
WOFOST) aplikácii v rámci systému 
SK_CGMS modifikovaný nebol. 
Priestorový aspekt: Základný priestorový 
rámec pre národný systém SK_CGMS je 
definovaný referenčnou gridovou sieťou 
s priestorovým rozlíšením 10x10km, ktorá 
zodpovedá potrebám harmonizovanej vý-
meny geografickej informácie definovanej 
direktívou INSPIRE (Inspire Directive). 
Využitý je: a) ako klimatický grid, resp. 
ako priestorový prienik gridovej siete 
s priestorovým rozlíšením 10x10km 
s geodatabázou LPIS, a to pri interpolácii 
meteorologických údajov a následnej prie-
storovej reprezentácii výstupov monito-
ringu počasia a b) ako priestorová jednotka 
agregovania a následne reprezentácie vý-

stupov monitoringu poľnohospodárskych 
plodín.  
Odvodený priestorový rámec národného 
systému SK_CGMS je definovaný de-
tailnejšou gridovou sieťou s priestorovým 
rozlíšením 1x1km. Využitá je: a) pri repre-
zentácii vstupných údajov o pôde (ako 
priestorový prienik s geodatabázou LPIS, 
resp. s priestorovou delimitáciou ornej 
pôdy, pričom do úvahy sa brali len ele-
menty gridovej siete so zastúpením nad 
20% ornej pôdy), b) pri priestorovej deli-
mitácii simulačných a elementárnych ma-
povacích jednotiek a c) ako základná prie-
storová jednotka reprezentácie výstupov 
monitoringu poľnohospodárskych plodín. 
Simulačná a elementárna mapovacia jed-
notka sú v rámci systému SK_CGMS výz-
namovo a priestorovo totožné. Definované 
sú dominantným pôdnym typom (so zod-
povedajúcou hĺbkou pôdy, textúrou 
a skeletovitosťou pôdy) v danom pôdno-
ekologickom regióne, v danom elemente 
klimatického gridu a priestorovo repre-
zentované sú prostredníctvom elementov 
gridovej siete s priestorovým rozlíšením 
1x1km so zastúpením ornej pôdy nad 20%. 
Geografická databáza systému agrometeo-
rologického modelovania (SK_CGMS): Pri 
budovaní geografickej databázy (vstup-
ných a výstupných údajov) pre agrometeo-
rologické modelovanie v systéme 
SK_CGMS bola zachovaná organizácia 
údajov, resp. štruktúra databázy defino-
vaná pre európsky systém CGMS.  
 
Príkladová štúdia 
Pre prezentáciu potenciálnych výstupov 
systému agrometeorologického modelova-
nia (SK_CGMS) bol realizovaný teore-
tický experiment - simulácia produkcie 
kukurice na zrno v roku 2000. 
Pri simulácii boli nastavené nasledovné 
podmienky: a) modelovanie vodou limito-
vanej produkcie; b) modelovanie 
s vplyvom podzemnej vody; c) začiatok 
kalkulácie vodnej bilancie v deň vzchádza-
nia kukurice na zrno (t.j. 14. mája); d) 
všetky pôdy sú vhodné pre pestovanie ku-
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Výsledky a diskusia kurice, t.j. produkcia je modelovaná na 
celej výmere ornej pôdy SR.  

Výstupy monitoringu počasia v rámci SR Na príklade simulácii kukurice na zrno 
v roku 2000 boli samostatne načrtnuté: a) 
možnosti analýzy priebehu počasia (pros-
tredníctvom výstupov monitoringu poča-
sia) a b) resp. možnosti analýzy stavu 
a vývoja poľnohospodárskych plodín (po-
mocou výstupov monitoringu poľnohospo-
dárskych plodín), pričom z viacerých spô-
sobov interpretácie výsledkov (grafy, ta-
buľky, text) bola využitá metóda priestoro-
vej reprezentácie priestorovej variability 
stavov a dynamiky konkrétnych sledova-
ných indexov/indikátorov ku konkrétnemu 
termínu, prípadne za definované obdobie. 

Výstupy monitoringu počasia tvoria vý-
chodisko pre analýzu, hodnotenie 
a interpretáciu vývoja počasia z hľadiska 
zabezpečenia nárokov jednotlivých poľno-
hospodárskych plodín počas vegetačnej 
sezóny. Umožňujú interpretovať priesto-
rovú a časovú variabilitu charakteru poča-
sia, a to vždy k určitému termínu alebo za 
určité obdobie (stav počasia, obr.1) 
s možnosťou analýzy a porovnávania po 
sebe nasledujúcich stavov (dynamika po-
časia, obr.2), čo napĺňa podstatu monito-
ringu – priebežnej, pravidelne aktualizova-
nej analýzy a hodnotenia charakteru poča-
sia prostredníctvom vybraných meteorolo-
gických parametrov alebo odvodených, 
vopred definovaných agroklimatických 
indexov/indikátorov. 

 
 
 
 
 
 
1a                                                                                       1b 

 
1c                                                                                        1d 

 
Obr.1 Ukážky denných interpolovaných meteorologických údajov (za 15.7.2000): maxi-
málna denná teplota vzduchu (1a), denný úhrn zrážok (1b), potenciálna evapotranspirá-
cia (1c) a priemerná rýchlosť vetra (1d). 
 
Výber konkrétnych parametrov, ako aj vý-
ber časového horizontu pre ich hodnotenie, 
závisí od hodnotenej plodiny a jej nárokov 
a potrieb na počasie, či naopak, obmedzení 
a limitov počasia pre normálny rast a vývoj 

plodiny. Do úvahy prichádzajú: a) všetky 
vstupné meteorologické údaje - hodnoty 
maximálnej a minimálnej teploty vzduchu 
(°C); trvanie slnečného žiarenia (hod); 
priemerná rýchlosť vetra (m/s-1); tlak vod-
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ných pár (hPa) a  úhrn zrážok (mm); b) 
softvérom dopočítané doplňujúce údaje – 
radiácia (KJ.m-2.d-1) a potenciálna evapot-
ranspirácia z povrchu rastlín, z vodnej plo-
chy alebo z holej pôdy (mm.d-1) a c) na 
základe týchto odvodené agrometeorolo-
gické a agroklimatické indikátory/indexy – 
napr. suma aktívnych a efektívnych teplôt 
za sledované obdobie; indexy sucha; in-
dexy zavlaženia a podobne. 
Pri analýze časovej variability sledovaného 
indikátora/indexu je možné, v závislosti od  

definovaných „významných“ období pre 
konkrétnu plodinu, zvoliť konkrétny ča-
sový  krok (časový horizont): a) deň; 
ukážka denných interpolovaných meteo-
rologických údajov - obr.1, b) dekáda; c) 
mesiac; ukážka mesačných interpolova-
ných meteorologických údajov - obr.2 a 3; 
d) vegetačné obdobie (obdobie apríl – 
september); ukážka interpolovaných mete-
orologických údajov za vegetačné obdobie 
obr.4 a e) rok.  

 
 
2a                                                                                       2b 

 
2c                                                                                        2d 

 
2e                                                                                        2f 

 
 
 
Obr.2 Ukážky mesačných interpolovaných meteorologických údajov (máj a júl 2000): 
úhrn zrážok (2a, 2b); potenciálna evapotranspirácia (2c, 2d); rozdiel medzi potenciálnou 
evapotranspiráciou a úhrnom zrážok (2e, 2f). 
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3a                                                                                       3b 

 
3c                                                                                        3d 

 
 
 
Obr.3 Ukážky mesačných interpolovaných meteorologických údajov (máj a júl 2000): 
min. teplota vzduchu (3a), max. teplota vzduchu (3b), suma aktívnych teplôt - nad 5°C 
(3c) a efektívnych teplôt – nad 10°C (3d). 
 
Ideálnym prípadom, a to aj z hľadiska pos-
tihnutia extrémnych poveternostných situ-
ácií s negatívnym dopadom na vývoj plo-
dín, ktorých význam je prekrytý využíva-
ním len priemerných mesačných údajov, či 
priemerných údajov za vegetačné obdobie, 
je kombinácia využitia interpretovaných 
meteorologických údajov s rôznou časovou 
výpovednou hodnotou. 
 
Pri analýze priestorovej  variability sledo-
vaného indikátora/indexu je možné využiť 
údaje za meteorologickú stanicu (bodový 
údaj) s klasickým spracovaním (vo forme 
grafov) a/alebo priestorovo interpretované 
(interpolované) údaje pre elementy klima-
tického priestorovým rozlíšením10x10km, 
resp. pre priestorové elementy prieniku 
gridovej siete s vrstvou geodatabázy LPIS 
(obr. 1 - 4), prípadne tieto údaje priesto-
rovo agregované na úrovni administratív-
nych jednotiek.  
 

Výstupy z monitoringu poľnohospodár-
skych plodín v rámci SR 
Výstupy monitoringu poľnohospodárskych 
plodín (simulované, priestorovo interpre-
tované vegetačné indexy a indikátory stavu 
pôdy, resp. dostupnosti vody v pôde) tvoria 
východisko pre analýzu, hodnotenie 
a interpretáciu vývoja poľnohospodárskych 
plodín počas vegetačnej sezóny. 
 
Podobne, ako výstupy monitoringu poča-
sia, aj výstupy monitoringu poľnohospo-
dárskych plodín umožňujú interpretovať 
priestorovú a časovú variabilitu vývoja 
poľnohospodárskych plodín vždy 
k určitému termínu alebo za určité obdobie 
(stav), s možnosťou analýzy 
a porovnávania po sebe nasledujúcich sta-
vov (dynamika, vývoj), čo zodpovedá hlav-
nej myšlienke monitoringu – priebežnej, 
pravidelne aktualizovanej analýze 
a hodnotenia stavu a vývoja porastov po-
ľnohospodárskych plodín. 
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4a                                                                                       4b 

 
 
Obr.4 Ukážky interpolovaných meteorologických údajov za vegetačné obdobie (apríl – 
september 2000): úhrn zrážok (4a), podiel na dlhodobom priemernom úhrne zrážok za 
vegetačné obdobie (za 1975 – 2004) (4b). 
 
5a                                                                                       5b 

 
5c                                                                                       5d 

 
 
 
Obr.5 Ukážky simulovaného vegetačného indexu – vývojové štádium kukurice na zrno 
v roku 2000: 15 dekáda (5a), 20 dekáda (5b), 25 dekáda (5c) a 30 dekáda (5d).   
 
6a                                                                                       6b 

 
 
Obr.6 Ukážky simulovaného vegetačného indexu – listová pokryvnosť kukurice na zrno 
v roku 2000: 15 dekáda (6a), 20 dekáda (6b).   
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7a                                                                                       7b 

 
7c                                                                                       7d 

  
 
 
Obr.7 Ukážky simulovaného vegetačného indexu – vodou limitovaná produkcia sušiny 
na celkovej biomase kukurice na zrno v roku 2000: 15 dekáda (7a), 20 dekáda (7b), 25 
dekáda (7c) a 30 dekáda (7d).   
 
8a                                                                                       8b 

 
 
 
Obr.8 Ukážky simulovaného vegetačného indexu – vodou limitovaná produkcia sušiny 
v zásobných orgánoch kukurice na zrno v roku 2000: 20 dekáda (8a), 25 dekáda (8b).   
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9a                                                                                       9b 

 
 
Obr.9 Ukážky simulovaného indikátora stavu pôdy – relatívna vlhkosť pôdy pod kuku-
ricou na zrno v roku 2000: 15 dekáda (9a) 20 dekáda (9b).   
 
Pre monitoring poľnohospodárskych plo-
dín (v systéme agrometeorologického mo-
delovania  SK_CGMS) sú potenciálne vy-
užiteľné nasledovné indexy/indikátory: a) 
vodou limitovaná produkcia sušiny v cel-
kovej biomase (t/ha); obr.7; b) vodou li-
mitovaná produkcia sušiny v zásobných 
orgánoch (t/ha); obr.8; c) vodou limitovaná 
listová pokryvnosť (LAI) (m2/m2); obr.6; 
d) vývojové štádium (DVS), hodnota kto-
rého sa môže pohybovať v intervale 1 – 
200, pričom 1 je vzchádzanie, 100 zodpo-
vedá kvitnutiu a 200 reprezentuje fenolo-
gickú fázu zrelosti; obr.5; e) relatívna vlh-
kosť pôdy (% prístupnej vody z celkového 
množstva dlhodobo prístupnej pôdnej vody 
stanovenej ako rozdiel poľnej vodnej ka-
pacity a bodu vädnutia); obr.9; f) celková 
potreba vody (cm), ktorá je definovaná ako 
suma potenciálnej transpirácie obr.10; g) 
celková spotreba vody (cm), ktorá je defi-
novaná ako suma vodou limitovanej trans-
pirácie; obr.11 a h) objemová vlhkosť pôdy 
v koreňovej zóne rastlín; obr.12 
 
Pri analýze časovej variability sledovaného 
indikátora/indexu národný systém agro-
meteorologického modelovania 
(SK_CGMS) umožňuje ako základný ča-

sový interval využiť dekády, t.j. všetky si-
mulované indexy/indikátory sú agregované 
do výstupných údajov za dekády (obr. 5 až 
13). 
Analýzu priestorovej  variability sledova-
ného indikátora/indexu je možné realizo-
vať: a) v definovanom priestorovom rámci 
– prostredníctvom elementov priestoro-
vého prieniku referenčnej gridovej sieti s 
priestorovým rozlíšením 1x1km a vrstvy 
ornej pôdy (z registra poľnohospodárskych 
pôd - LPIS; obr. 5 až 12); b) prostredníc-
tvom agregovaných údajov v referenčnej 
gridovej sieti s priestorovým rozlíšením 
10x10km alebo c) prostredníctvom agre-
govaných údajov pre administratívne jed-
notky (okresy, obr.13). 
 
Pri využívaní výstupov monitoringu po-
ľnohospodárskych plodín je však potrebné 
poznamenať, že pri súčasnom stave budo-
vania národného systému agrometeorolo-
gického modelovania možno simulované 
indexy považovať len za indikátory, t.j. 
relatívne ukazovatele a nie za absolútne, 
realite zodpovedajúce hodnoty konkrét-
nych charakteristík (napr. úrody plodiny 
v t/ha). 
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10a                                                                                       10b 

 
10c                                                                                       10d 

 
 
 
Obr.10 Ukážky simulovaného vegetačného indexu – celková potreba vody pre kukuricu 
na zrno v roku 2000: 15 dekáda (10a) 20 dekáde (10b), 25 dekáde (10c) a v 30 dekáde 
(10d).   
 
 
11a                                                                                       11b 

 
11c                                                                                       11d 

 
 
 
Obr.11 Ukážky simulovaného vegetačného indexu – celková spotreba vody kukuricou 
na zrno v roku 2000: 15 dekáda (11a) 20 dekáda (11b), 25 dekáda (11c) a 30 dekáda 
(11d).   
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12a                                                                                       12b 

 
12c                                                                                       12d 

 
 
 
Obr.12 Ukážky simulovaného indikátora stavu pôdy  – objemová vlhkosť pôdy 
v koreňovej zóne kukurice na zrno v roku 2000: 15 dekáda (12a) 20 dekáda (12b), 25 
dekáda (12c) a 30 dekáda (12d).   
 
 
13a                                                                                       13b 

 
 
 
Obr.13 Ukážky priestorovo agregovaného (na úrovni okresu) simulovaného vegetačného 
indexu kukurice na zrno – produkcie sušiny v celkovej biomase (13a) a v zásobných or-
gánoch (13b).  
 
Záver 
 
Agrometeorologické modelovanie umož-
ňuje efektívne a racionálne zabezpečiť 
požadované  údaje o agroekosystéme a tiež 
údaje o jeho časovo – priestorových zme-
nách (aj keď s určitou neistotou – nepre-
snosťou), a to predovšetkým v prípade 

uvažovania detailnej priestorovej a časovej 
mierky. Zároveň v sebe spája možnosti 
získavania ako bodových, tak aj plošných 
údajov, pričom priestorovú reprezentáciu 
výstupov modelovania podmieňuje spôsob 
aplikácie a vybudovaná údajová infra-
štruktúra modelu. 
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Dôležitými aspektmi operability národného 
systému agrometeorologického modelova-
nia (SK_CGMS) je na jednej strane funk-
čná a priestorová nadväznosť monitoringu 
počasia a monitoringu vývoja poľnohospo-
dárskych plodín, a na strane druhej aj ča-
sová harmonizácia oboch tematicky samo-
statných aplikácií, ktoré umožňujú realizo-
vať analýzy s celoslovenským pokrytím 
v stanovených, pravidelných časových 
horizontoch. Národný systém agrometeo-
rologického modelovania (SK_CGMS) 
umožňuje analyzovať nielen aktuálnu ve-
getačnú sezónu (vrátane aktualizácie va-
rovného systému s cieľom identifikácie 
oblastí s výskytu potenciálneho rizika po-
škodenia porastov poľnohospodárskych 
plodín), ale zachováva aj možnosť realizá-
cie spätných analýz, významných 
z hľadiska hodnotenia agroklimatického 

a produkčného charakteru jednotlivých 
regiónov. Je však zrejmé, že reálne využi-
tie výsledkov modelovania v praxi vyža-
duje ich validáciu z hľadiska ich presnosti 
a vierohodnosti, ktorej sme v tomto prí-
spevku nevenovali pozornosť. 
Význam národného systému agrometeo-
rologického modelovania (monitoringu 
počasia a monitoringu vývoja poľnohospo-
dárskych plodín) spočíva aj v jeho tema-
tickej nadväznosti na poslednú úroveň 
SK_CGMS – štatistické analýzy výsledkov 
monitoringu poľnohospodárskych plodín, 
ktorou bude zabezpečený priebežný, vo 
vegetačnej sezóne pravidelne aktualizo-
vaný, kvantifikovaný odhad priemerných 
úrod konkrétnych poľnohospodárskych 
plodín na úrovni stanovených administra-
tívnych jednotiek (okresná, krajská 
a národná úroveň). 
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