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Nekaj dejstev

• V naslednjih 20 letih se bodo vsi kmetijski procesi/opravila 
revolucionarno posodobili/spremenili.

• Do leta 2050 bi naj po nekaterih predikcija rabili 2x toliko hrane, kot jo 
proizvedemo danes.

• Leta 1900 je 73,3 % celotnega prebivalstva delalo v kmetijstvu.

• Danes dela v kmetijstvu manj kot 2,5 % celotnega prebivalstva.

• Kmetijstvo je panoga z največ omejitvami.



kmetijstvo 1.0 kmetijstvo 2.0 kmetijstvo 3.0

preteklost sedanjost prihodnost

10.000 let je bilo kmetijstvo 
trajnostno. Produktivnost je 

bila nizka, prav tako 
maloštevilčna populacija (<2 

mrd).

20. stoletje prinese nove 
tehnologije in dramatično 

povečanje kmetijske 
pridelave, populacija ljudi se 

poveča do 7 mrd.

Do leta 2050 bi naj populacija 
ljudi narasla na 9 mrd. 

Potrebovali bomo večjo 
produktivnost in trajnejšo 

pridelavo hrane.



Robotsko uničevanje plevelov

 Do 90 % manj herbicidov.

 Avtonomni roboti. 

 Mehansko/lasersko 
uničevanje plevela – EKO 
površine.

Vir: ecoRobotix



Samodejno/sočasno analiziranje zemlje

 Natančnejši in 

številčnejši odvzem 

vzorcev tal na enoto 

površine.

 Real time N, P2O5 in pH 

analize omogočajo 

natančnejše 

dognojevanjeVir: BoniRob



Primer slike/analiznega poročila

Vir: The Ohio State University



• Napovedovanje količine 

pridelka

• Napovedovanje kvalitete 

pridelka

• Ocena razvoja pridelka

• Prepoznavanje sort/hibridov

• Ocena kvalitete obdelave 

zemljišč in posevkov

• Ugotavljanje stresa rastlin

• Kartiranje zemljišč

• Spremljanje suše (podnebnih 

sprememb)

• Identifikacija problematičnih 

tal

Daljinsko zaznavanje - možnosti

• Določitev optimalnih 

datumov setve in žetve

• Napovedovanje kvalitete 

pridelka

• Ocena škode pridelka 

• Identifikacija bolezni in 

škodljivcev

• Analiza poljedelskih 

sistemov

• Ocena vlage v tleh in v 

zraku

• Nadzor in upravljanje 

namakalnih sistemov

• Detekcija manjka hranil v 

poljščinah

• Kartiranje vodnih virov



Daljinsko zaznavanje – lastni poskusi

Koruza 2017
Žita 2018



Daljinsko zaznavanje - prihodnost

 Avtonomno letenje.

 Varne in zanesljive operacije.

 Integracija več senzorjev na enem 

dronu.

 Samodejno strateško in taktično 

načrtovanje.

 IoT.

SATELITI

LETALA

BREZPILOTNI LETALNIKI (dron)



Avtonomna kmetijska mehanizacija

Vir: CNH Industrial Autonomous Tractor Concept



Big Data – Analytic

Zajem 
podatkov

Analiza 
podatkov

Prikaz: 
predlogov, 
zgodovine,

trenutnega 
stanja,

napovedi …

Osnovna logika preciznega kmetijstva = zajeti čim več podatkov, zmanjšati osnovne 

inpute (stroške) in povečati pridelke (dobičke). 





Hvala za pozornost


