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Hype křivka 

nových 

technologií firmy 

Gartner 

aplikovaná na 

technologii 

precizního 

zemědělství.



Reakce na variabilitu v rámci jednoho pozemku i v 

rámci zemědělského podniku za pomoci vyspělé 

techniky, informačních technologií a 

automatizace.
Zdroje variability:

➢ půda (druh, typ, 

fyzikální vlastnosti),

➢ počasí,

➢ dostupná vláha,

➢ živiny v půdě,

➢ škůdci,

➢ choroby,

➢ plevele,

➢ ...



Uzavřený kruh 

technologie 

precizního 

zemědělství podle 

Moora (1995) ve 

spolupráci s AGCO 

Co.



Určování polohy pomocí signálu GPS bylo použitelné již v 

roce 1991. S korekcí RTK lze dosáhnout řádově 

centimetrové přesnosti. Pro vývoj autonomních struktur 

(robotizace) však pouhý příjem signálu o poloze nestačí.



Na druhé straně, jen 

samotné využívání 

přesné navigace např. 

znamená běžně úsporu 

kolem 10 až 15 % 

nákladů na zpracování 

půdy v důsledku 

eliminace překrývání 

záběrů. Výhodné také 

při aplikaci chemických 

ochranných látek atd. 

Někdy se hovoří až o 

40 % zlepšení 

produktivity na velkých 

farmách (Godwin, 

2017).



Technologie řízeného pojezdu po pozemcích (CTF)

Při náhodných 

pojezdech je 

každoročně koly 

zemědělské techniky 

přejeta velká plocha 

pozemků:

➢ orebná

technologie 85 %

➢ minimalizační 

technologie 65 %

➢ přímé setí 45 %

(Kroulík a kol. 2011)



Využití přesné navigace dovoluje zavedení řízených přejezdů po 

pozemcích.

Chamen, 

CTF 

Europe

Zprac. půdy/setí            Ochrana rostlin Sklizeň
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Ječmen (4)

Oves (5)

Hrách (1)

Cukrovka (1)

Pšenice (13)

Cibule (1)

Kukuřice (13)

Řepka (1)

Brambory (4)

Pícniny (4)

Průměrné zvýšení výnosů při použití technologie řízených přejezdů po 

pozemcích oproti náhodným přejezdům.

Čísla v závorkách jsou počty studií, ze kterých se čerpalo. Chamen, 2011



Ochrana rostlin

Zpracování půdy, setí

Sklízecí mlátička

Sklízecí mlátička

Zpracování půdy, setíVysýpací dopravník

Ochrana rostlin

Sklízecí mlátička

Twin Trac

Add Trac



Mapování výnosů

❑ Informace nutné k řízení obdělávání pozemku

❑ Zpětná vazba. Kontrola úspěšnosti předchozího obdělávání pozemku.

❑ Porovnání historického vývoje výnosů.

❑ Možnost vytváření víceletých výnosových map – management zóny.

❑ Verifikace informací z dálkového průzkumu.

❑ Ukazuje ekonomickou výhodnost obdělávání jednotlivých částí 

pozemku.



Výnosová mapa 

pokusného 

pozemku VÚRV 

Praha Ruzyně.

Dlouhodobý pokus 

zaměřený na 

precizní 

zemědělství.



Mapování vlastností půdy

Měření vodivosti 

půdy. Korelace s 

některými 

vlastnostmi, např. 

výnosovým 

potenciálem.





Správa prostorové variability



5. Ekonomický 
přínos 950 

Kč/ha

1. Kalibrovaný obrázek
– zapojení porostu

Zapojení porostu

3. Management zóny 
přenesené do 

příslušného SW s 
vyznačením aplikačního 

množství

4. Vložení 
aplikační mapy 
do IS traktoru

Lepší než předpoklad

Předpokládané

Horší než předpoklad

Godwin, Wood , Taylor, Knight, Welsh, Blackmore, Earl, 2003

2. Obrázek zpracovaný do 
management zón podle 

zapojení porostu



Automatizace a řízení strojů

Dnešní technologie již umožňují, aby jeden operátor řídil 

více strojů (leader-follower).



Anglický National

Centre for Precision

Farming ve spolupráci s 

Harper Adams 

University.

Robotizované stroje 

vypěstovaly pšenici na 

orné půdě „na dálku“, 

bez operátorů v 

kabinách strojů nebo 

agronomů na pozemku.

Byla použita komerční 

technika a open source 

automatizace. Projekt 

běžel po dobu jednoho 

roku.

www.handsfreehectare.com







Děkuji za pozornost!


