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Cíle digitalizace zem. podniků.

Efektivní řízení zemědělského podniku v reálném čase

Zvýšení výnosů, snížení vstupů

Optimalizace procesů

Snížení administrativy

Správa dat, komplexnost

Vyhodnocování a kontrola

Zvýšení konkurenceschopnosti



Nástroje pro digitalizaci zem. podniků.

Platforma pro sběr a interpretaci dat

Data o strojích, lidech, parcelách, plodinách

Meteo data, data o půdě, družicová data

Data o sklizni - kvalita

Skladové hospodářství

Obecná data - poznámky, fotky, sdílení, vazby

Družicové snímkování, zonace



Komplexní zemědělský systém pokrývající hlavní agendy podniku

Postavený na intenzivním sběru a zpracování dat z fyzických zařízení v reálném 
čase (GPS, senzory)

5 let zkušeností se sběrem a zpracováním telematických dat v zemědělství

Dostupný z prohlížeče i jako nativní mobilní aplikace pro Apple iOS a Android

Snadná spolupráce v podnikového týmu, robustní zálohování a vysoká 
dostupnost dat

Napojení na API dalších systémů - účetní, mzdové, čerpací stanice, 
vážní systémy, předpovědi počasí, specializované predikční služby

Systém Agdata.cz





Mapový portál



Inteligentní telematika

automatický záznam prací v reálném čase

nastavitelné parametry záznamu

automatický deník nafty

poloha každou vteřinu

odečet PHM z CAN bus nebo průměrem

automatická identifikace agregací a obsluhy

přenosná nebo pevná instalace

kvalitní zpracování, stupeň krytí IP67 

Vždy víte, kde 
Vaše stroje jsou 

a co dělají.



Efektivní záznam aktivit na farmě

Automatický sběr dat z GPS

Přehled o pohybu strojů, postupu prací každou vteřinu

Snadné doplňování informací na mobilu a PC

Široké možnosti filtrování

Ukládání vlastních filtrů

Hromadné úpravy dat



Snadné přehledy vytíženosti



Snadné plánování plodin

Plánování plodin v přehledném kalendáři (výhled až 10 let dopředu, historie)

Hromadné operace pro snadnou správu velkých osevních plánů

Přehledy celkových pokrytí jednotlivých plodin nebo podle katastrálního území

Export pro další zpracování

Podrobné filtrování

Bilance živin k plodině



Skladové hospodářství

Skladové hospodářství vedeme automaticky. Na základě dat z GPS, informací o množství 
využitých vstupů jako např. přípravků na ochranu rostlin aplikovaného při dané polní práci, 
vytváříme v reálném čase pohyby na skladových kartách. Veškeré automaticky zaznamenané 
pohyby na skladu je možné upravit, nebo zcela smazat. Všechny informace jsou vloženy pouze 
jednou.

Při využití dat z GPS, tedy přednastavených proměnných vstupů/výstupů jednotlivých aktivit 
strojů na parcelách, se automaticky naskladňují či vyskladňují jednotlivé komodity. Ty lze 
následně editovat. Typicky jsou to:

PHM hnojiva  krmiva

osiva POR  steliva



Detailní reporting

aktivity, tj. polní a luční práce na parcelách

evidence hnojiv 

evidence POR na půdních blocích

osevní plány

přehled strojů

přehled vlastních objektů

… možnost dalších reportů na míru



Napojení na třetí strany, API



Další vlastnosti systému...

Více společností pod jedním účtem

Detailní nastavení uživatelských práv

Uživatelské číselníky a atributy spravovaných objektů

Pachtovní smlouvy, platební příkazy, daňová přiznání, hlídání termínů, ČÚZK

Správa smluvních vztahů, hlídání termínů spojených se smlouvou

Kanban poznámková nástěnka - fotky, štítky, termíny, přiřazení, vazba na parcelu

Ekonomika podniku - analytika nákladů a výnosů plodin



Počasí na pozemcích a mikroklima v porostech pod kontrolou

Meteostanice

● aktuální meteodata dostupná odkudkoli
● monitoring povětrnostních podmínek na parcele pro 

efektivní aplikaci POR
● neustálý přehled o mikroklima porostu
● upozornění na poruchy zavlažovacího systému
● či na jarní a podzimní mrazíky 
● SMS nebo email notifikace
● predikce škůdců a chorob - pilatka řepková, bělásek, 

plíseň, mandelinka, květilka, ...
● přehledy volitelné uživatelem



Data ze senzorů dostupná v reálném čase



Tyčový senzor do obilí

● varianty
○ 2 senzory – 160cm (2x teplota a 2 vlhkost) 

○ 3 senzory – 210cm (3x teplota a 3x vlhkost) 

○ 4 senzory – 310cm (4x teplota a 4x vlhkost) 

● odolná ocelová konstrukce
● stupeň krytí IP67
● přesnost teploty 0,3°C
● přesnost vlhkosti 0,50%
● dlouhá výdrž na baterii

Nepřetržitě hlídá podmínky v uskladněném obilí a upozorňuje na možný výskyt skůdců nebo chorob



Další možnosti senzoriky...

Pokrytí vlastními GW při nedostatečném signálu v dané lokalitě

Senzory pro specifické provozy, např. čpavek, prach, osvětlení ve stájích

Senzorová lana do sil



Satelitní snímkování
● včasná identifikace problematických míst porostu

● identifikace variability v rámci parcely

● srovnání výkonnosti plodiny na jednotlivých polích

● monitoring dopadu agrotechnických prací

● podklad pro tvorbu variabilních map



Satelitní snímkování, senzory



Variabilní aplikace, zonace

● efektivní aplikace hnojiv a POR

● zvýšení výnosu pěstovaných plodin

● snížení nákladů na hnojiva

● snadné použití, aplikační mapa na jeden klik
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