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Vodňany 7. 6. 2016 

 

Návod na používání nadstavbového „excelovského“ programu 

s vyhodnocováním sum efektivních teplot škůdců. 

 

V programu je vytipováno 8 škůdců a chorob, kteří mají různé hodnoty biologických minim, 

při kterých se začínají vyvíjet. Hodnoty pro ostatní škůdce a choroby se dají odvodit, pokud 

mají stejné hodnoty biologického minima. Například stejnou hodnotu biologického minima 

10°C, lze použít (i když jsou stanoveny různé prahové hodnoty sum efektivních teplot pro 

jednotlivá stádia vývoje) u Obaleče jablečného, Pilatky jablečné, Květopase jabloňového, 

Pilatky švestkové, Vrtule třešňové a dalších. 

Data přenášená z dataloggerů se zapisují (v první i druhé záložce) jen do sloupců „C“ až „F“. 

V první i druhé záložce (kam vkládáme data z dataloggerů) jsou automaticky vypočítány 

minimální, maximální a průměrné hodnoty teplot za každý den a také hodnoty měsíční. Tyto 

údaje jsou ve sloupcích „G“ až „N“, vždy na konci každého dne a měsíce. Viz obrázek. 
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Ve druhé záložce „Data- Teplota a vlhkost vzduchu“ je na začátku (počátek ledna referenční 

osy) umístěna přehledná tabulka škůdců a chorob s uvedením data, od kdy se sumy teplot 

sledují, definice SET (sumy efektivních teplot) a doporučených prahových sum teplot. 

 

 

 

 

Grafické zobrazení hodnot sum efektivních teplot je rozděleno do dvou záložek. V jedné jsou 

zobrazeny sumy efektivních teplot, když jsou použity pro výpočty hodinové sumy teplot a ve 

druhé jsou výpočty z denních sum teplot. 
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V souboru si lze jednoduše a individuálně nastavit parametry výpočtů sum. 

Pokud přepíšete hodnotu „biologického minima“ pro některého škůdce ve sloupci „K“, tak se 

Vám tato volba automaticky přenese do všech výpočtů. Obdobně si takto můžete zvolit 

datum, od kdy se sumace bude provádět. Provedete jí přepsáním hodnoty ve sloupci „N“ u 

příslušného škůdce. Hodnota musí odpovídat číslu řádku s požadovaným datem „Datum 

referenční“. Například pro 1. 1. odpovídá řádek č. 10, viz obrázek. 

 

Poznámka: Tato změna volby počátku sumace se bude moci využívat pro volbu začátku 

sumace teplot u druhé a třetí vlny výskytu škůdců. Po ukončení první vlny škůdce si můžete 

celý soubor uložit pod jiným názvem a v tomto novém souboru si můžete zadat nový počátek 

sumace teplot (sloupec “N“) odpovídající počátku druhé vývojové vlny. 
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Poslední možností volby je hodnota prahové sumy efektivních teplot, při jejímž dosažení je 

potřeba zasahovat proti příslušnému škůdci či chorobě. V grafech je zobrazována čarou 

v příslušné barvě škůdce či choroby. Pokud průběžně načítaná hodnota sumy dosáhne 

hodnoty příslušné čáry, je potřeba provést odpovídající opatření.  

Pokud přepíšete (pouze v řádku „10“) hodnotu u některého ze sloupců „AX“ až „BE“, dojde 

k automatickému přepsání hodnoty i u všech řádků tohoto sloupce a přenesení do grafu. 

 

 

mailto:meteoservis@iol.cz
http://meteoservis.cz/

