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Pro posouzení vláhové bilance porostu lze využít tzv. crop koeficienty. Crop koeficient (Kc)
dokumentuje vztah mezi referenční evapotranspirací a aktuální (skutečnou) evapotranspirací
porostu. Referenční evapotranspirace (ET0) vyjadřuje vláhové nároky prostředí na základě
algoritmu FAO (Allen, 1998) a je vztažena na travnatý povrch. Aktuální evapotranspirace (ETc)
naopak určuje hodnoty evapotranspirace daného porostu v závislosti na aktuálních podmínkách
stanoviště. Získání aktuálních hodnot evapotranspirace pro danou plodinu je možné na základě
výpočtu hodnot Kc (např. metodika FAO). Vynásobením hodnoty referenční evapotranspirace
hodnotou Kc se poté získá vypočtená (modelová) hodnota aktuální evapotranspirace
požadovaného porostu. Hodnota crop koeficientu tedy vychází z následujícího vztahu:
Kc = ETc/ET0.
Kc - crop koeficient, ET0 - referenční evapotranspirace, ETc - aktuální evapotranspirace porostu
Stanovení hodnot aktuální evapotranspirace je rovněž možné pomocí měření přímo na
stanovišti, které však z praktického hlediska není zcela jednoduchou záležitostí. Získání hodnot
Kc může být, jak již bylo výše uvedeno, provedeno na základě modelového stanovení (metodika
FAO) nebo na srovnání reálných naměřených hodnot ETc v polních podmínkách a vypočtených
hodnot ET0 pro dané stanoviště.
Obecný průběh hodnot Kc u porostů polních plodin dokumentuje obrázek 1. Od zasetí do
počátku vývoje porostu jsou hodnoty Kc nízké. Aktuální evapotranspirace je dána především
výparem z půdy. S nástupem vývoje porostu hodnoty Kc narůstají a převládající podíl na
evapotranspiraci má samotná transpirace rostlin, samozřejmě za předpokladu, že porosty nejsou
výrazně stresovány suchem. S nástupem fáze stárnutí porostu opět aktuální transpirace klesá a
hodnoty ETc jsou proto nižší než ET0.
Hodnoty crop koeficientů využitelné pro určení vláhových nároků vybraných polních plodin
stanovených pro oblast Velvarska dokumentuje tabulka 1. Hodnoty udávají průměry crop
koeficientů pro období 5 dnů a to pro periodu od 81. dne v roce (22.3.) do 250. dne v roce
(7.9.). Pro odhad spotřeby vody kulturními porosty lze poté údaje uváděné z hlediska výparu u
meteorologických stanic páteřní sítě vynásobit hodnotami crop koeficientů pro danou plodinu
a dané časové období.

Obr. 1: Grafické znázornění obecného průběhu hodnot crop koeficientu v průběhu vývoje
porostu. Kc ini – jsou hodnoty po výsevu porostu a na začátku jeho vývoje. Kc mid jsou hodnoty
odpovídající období vývoje porostu a hlavnímu období růstu. Kc end jsou hodnoty platné pro
období stárnutí porostu. Upraveno dle Allen a kol. (1998).

Hodnoty crop koeficientů vycházejí z polních měření a publikovaných prací pracovníků
Katedry agroekologie a biometeorologie FAPPZ.
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Tab. 1: Hodnoty crop koeficientů využitelné pro určení vláhových nároků vybraných polních
plodin stanovených pro oblast Velvarska.

