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Digitalizace zemědělství v souvislostech

Před 50 lety lidé pochybovali, že je planeta, s tehdejší 
zemědělskou produkcí a predikcí, schopná ještě uživit vzrůstající 
lidskou populaci.

Dnes je globální podoba zemědělství tak úspěšná v produkci 
levných kalorií, že je 3x více obézních lidí než podvyživených

https://www.who.int/publications/i/item/9789290227892

….díky technologiím, které používáme v rostlinné a živočišné 
produkci

https://www.who.int/publications/i/item/9789290227892


Digitalizace zemědělství v souvislostech

…ALE s tím na globální úrovni zároveň souvisí:

• zvýšená produkce skleníkových plynů

• znečištění vody hnojivy a rezidui pesticidů

• ztráta biodiverzity
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NĚCO za NĚCO

• udržitelná produkce vs. náklady na zvýšení produkce vs. kvalita

• přírodní systémy x lidská populace

• ekonomika x životní prostředí x sociální prostředí x životní úroveň



http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas/index.php/zemedelske-vyuziti-krajiny-3/zpf
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Precizní zemědělství

● Princip  - “Provést pěstební zásah v pravý čas, na 
správném místě a se správnou intenzitou“ 

● Analýza heterogenity pozemku, stanovení management 
zón, mapy zásobenosti pro jednotlivé prvky

● Monitoring s využitím družicových dat - indexy vs. 
biofyzika

● Variabilní aplikační mapy pro výsev, hnojení a aplikaci 
POR

● Výnosové mapy

● Základní technické elementy: GPS, GIS, IoT

● Přínosy: Úspora na materiálu, vyšší výnos, ochrana 
životního prostředí
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• senzory

• robotika

• umělá inteligence

• profit
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Úrovně a měřítka

• farma

• politika

• krajina

• biodiverzita
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Digitální zemědělství     

...technologie...ale především biologie agroekosystému, 
agronomie, socioekonomie, agroenvironmentální služby



Development of
a new LWIR cam
for agriculture

WIRIS agro



Ruzyně 2016 –Vertical Images, V. Hermuth, J. Lukáš, J. Sova



Software Triappy

Ruzyně 2018 – Hydrosoft, Workswell, VÚRV, ČZU

Interpretace strukturovaných dat



Zdraví rostlin



Zdraví rostlin



Zdraví rostlin

Ruzyně 2017 –J. Chrpová, J. Sova, J.Lukáš 



Ječmen– Fusarium



Fusarium - ječmen



RGB spectrum THERMOGRAM

Závlaha, sucho, voda, stres

Ruzyně 2016 –J. Haberle, J. Sova, 
J.Lukáš, 



Zaorávání posklizňových zbytků
hodnocení účinnosti



Senice 2017  – R.Pražan, J.Lukáš 



UAV – postřikovací



Výživa rostlin

 CRI 50°05'21.1"N, 14°18'00"E

 Sugar beet, yields, quality

 1.4 ha, 96 parcels – 10x10m

 24 variants / 4 repts

 Different levels of org / anorg

 Multispectral sensors testing







Souvislosti



Souvislosti



Zemědělci jsou nenahraditelní



… a nejdůležitější



Zemědělství jak ho neznáme?





 unikátní příležitost pro transformaci v oblasti SŠ a VŠ vzdělávání
v zemědělství propojením technických, biologických a humanitních
oborů

 příležitost vytvoření zcela nových pracovních profesí a uplatnění
na trhu práce

 šance pro kvalitní a na datech založený management 
agroekosystému

 příležitost pro udržitelné zemědělství, kvalitní životní prostředí
a socioekonomický rozvoj



nejen

respektu a komunikace



Vzdělávání



Vzdělávání





Měkké dovednosti
Emoční inteligence, spolupráce, 
komunikační dovednosti, 
kritické myšlení, sociální 
interakce,… 



Trh práce



Hledá se- ?

• Softwarový inženýr se zkušenostmi se zemědělskými roboty

• Bezpečnostní zemědělský analytik

• Digitální agronom

• Operátor zemědělských satelitů

• Datový analytik biologických dat

• ….





Trh práce – komu patří data?

• Právní rámec

• Legislativa



Odvrácená strana rozvoje a jiné pracovní pozice





Hledá se…zemědělský hacker



Zabezpečení a bezpečnost dat v zemědělství?



Děkuji za pozornost


