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Zásadní informace, nutné pro 
efektivní řízení závlahy

• Kolik vody rostliny spotřebují
• Kolik vody je v půdě (substrátu)
• Kolik vody dodává závlahový systém



Kolik vody rostliny spotřebují 
záleží na:

• výsušnosti atmosféry, tj. její schopnosti odnímat 
různým povrchům a rostlinám vodu, nejčastěji se 
vyjadřuje jako evapotranspirace

• velikosti rostlin, zejména pak množství listů, 
vystavených slunečnímu záření

• fyziologických vlastnostech jednotlivých 
rostlinných druhů, zejména pak na počtu, 
rozmístění, velikosti a tvaru průduchů



Evaporace (výpar)

Přeměna skupenství vody z kapalného v plynné a výdej 
vodní páry z povrchu vody, ledu a vlhkých těles (z 
vodní hladiny, z povrchu půdy, sněhu, ledu, z vlhkého 
povrchu rostlin, z rostlinných pletiv)

O intenzitě výparu rozhoduje množství dostupné 
energie a podmínky pro transport vodní páry od 
vypařujícího povrchu



Transpirace

Výdej vody ve formě vodní páry z rostlinného těla 
do ovzduší, ovlivňovaný fyzikálními faktory a 
fyziologickým stavem rostlinných pletiv. Označuje se 
též jako fyziologický výpar.



Evapotranspirace

Úhrnné množství vody vypařené na určitém místě 
fyzikálním výparem a výparem fyziologickým, tedy 
evaporací a transpirací. 

Závisí jak na meteorologických činitelích jako 
fyzikální výpar, ale také na činitelích vegetačních 
(charakter pokrytí půdy rostlinnými porosty, jejich 
druhovém složení, stáří, struktuře, na způsobu 
obhospodařování)



Potenciální evapotranspirace

Celkové evapotranspirace při stále dostatečném 
zásobení půdy vodou. Zjišťuje se buď přímým 
měřením anebo výpočtem.

Aktuální evapotranspirace

Skutečné množství evapotranspirací vydané vody z 
půdy a rostlinstva, tj. zejména v závislosti na 
půdní vlhkosti



Evaporace Transpirace

Evapotranspirace

Potenciální Aktuální



Stanovení vláhové potřeby plodin
Vláhová potřeba = Kc * ET0 [mm]

Kc - koeficient plodiny

ET0 – referenční evapotranspirace



Ruj vlasatá

Chojsie

Zimolez 
obyčejný

Dřín obecný

100 – 50 – 25 % VP



Závislost mezi relativní evapotranspirací a délkou stonku růže

Relativní evapotranspirace
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Kolik vody je v půdě (substrátu)



Závislost mezi relativní evapotranspirací (ETL/ETLM) 
a množstvím využitelné vodní kapacity (AWC) 



Kolik vody dodává závlahový
systém





Řízení závlahy ve sklenících a 
kontejnerovnách
lze rozdělit na dva úkoly

• Termín závlahy 
• Množství vody, aplikované k rostlinám 

během jednoho závlahového cyklu 



Stanovení termínu závlahy

• Vizuální sledování
• Časové řízení
• Vážení
• Řízení na základě slunečního záření
• Řízení podle povrchové teploty rostlin
• Řízení na základě půdní vlhkosti 



Vážení
jedna z možností, jak zjistit množství 

vody v substrátu



Teplota povrchů listů – ukazatel 
vodního stresu rostlin



Sluneční záření 
jeden z rozhodujících faktorů, ovlivňujících vláhovou spotřebu



Řízení na základě půdní vlhkosti

• Umožňuje poměrně přesně reagovat na 
pokles vlhkosti v půdě

• Relativně dostupná měřící a regulační 
technika

• Nenáročnost na obsluhu
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Závlahové režimy





Složitější typy regulátorů umožňují v případě nízké půdní 
vlhkosti provádět v pravidelných intervalech závlahu, při 
dostatečné zásobě vody se závlaha neprovádí. Důležité je 
zvolit optimální trvání závlahy, aby nedocházelo k 
přemokřování a průsaku.



Severofrukt 
Trávčice



Dům Pánů z Lipé, Brno



Pokusný skleník Mendelea ZF 
MZLU, Lednice



Kontejnerovna v Mendeleu ZF 
MZLU v Lednici 









Řízení klimatu při vegetativním 
množení



Prostředí pro vegetativní množení:

• Nízká intenzita světla (stínění)

• Vyšší teploty

• Vysoká vlhkost vzduchu



Zařízení pro úpravu mikroklimatu 
množáren

Mžící zařízení (mist) – větší velikost 
kapiček, padají pomalu k zemi

Mlžící zařízení (fog) – menší kapičky, 
vznášející se ve vzduchu

Fóliové tunely ve sklenících a na 
volném prostranství



Micronet Fogger

Vydatnost cca 30 l.hod-1



Mžící zařízení

Zařízení, aplikující tenkou vrstvu vody 
na řízky s cílem omezit transpiraci

Předpokladem úspěchu je zastínění

Nesprávné řízení může vést k 
přemokření substrátu



Možnosti řízení mžících zařízení:

• časovače bez snímačů

• časovače se snímačem „suchý list“



Řízení mžících zařízení

Ovlivňují se dvě veličiny:

• Frekvence (perioda) – jak často 

• Délka mžení (impuls) – jak dlouho

Nejlepší kombinace jsou časté zálivky s 
kratším trváním



Časovače bez snímačů

• Cyklicky zapínají v pravidelných 
intervalech na krátkou dobu přívod vody 
k tryskám

• V nočních hodinách je nutno časování 
přerušit

• Intervaly mžení se nastavují podle 
podmínek konkrétního dne



Časovače se snímačem „suchý list“

• Reagují na evaporační požadavky okolní 
atmosféry a částečně simulují množství 
vody na povrchu listu, není nutno je 
denně přestavovat

• Přerušují dodávku vody v noci
• Snižují přemokření substrátu



Nastavení délky impulsu

Nastavení délky intervalu

Fotodioda pro 
zablokování v noci





Mlžící zařízení
Kapičky mlhy jsou mnohem menší než 
kapičky produkované mžícími tryskami

Jejich velikost je většinou 10-30 mikrometrů 
a proto zůstávají ve vzduchu delší dobu, 
rychleji se odpařují a rychleji zvlhčují 
vzduch v okolí řízků

Nebezpečí přemokření substrátů je nižší než 
u mžení

Mlžící trysky pracují s větším tlakem vody 
anebo potřebují přívod stlačeného vzduchu



Mlžící zařízení ve skleníku



Řízení mlžících trysek je 
možno provádět obdobně jako 
při mžení, místo snímače 
„suchý list“ lze použít 
snímače vlhkosti vzduchu



Fóliové tunely

Budují se buď ve sklenících anebo na 
volném prostranství

Fólie je většinou průhledná anebo bílá

Menší objem vzduchu vytváří lepší 
možnosti pro udržování vhodného 
mikroklimatu

Uvnitř tunelů se budují mžící trysky



Fóliové tunely ve skleníku



Fóliové tunely ve skleníku



Venkovní tunely pro množení



Děkuji za 
pozornost


