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 Farm-Oriented Open Data in Europe

 http://foodie-project.eu/

 2014 – 2017, financováno v rámci Competitiveness and 
innovation framework programme (CIP)

 rozpočet 6 milionů €, 3 miliony € příspěvek od EU

 12 projektových partnerů

 7 evropských zemí
• Česká republika

• Itálie

• Lotyšsko

• Polsko

• Rakousko

• Španělsko

• Turecko

O projektu

Adopted from: http://lumdimsum.com
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 Způsob hospodaření, který na základě variability optimalizuje 
produkční vstupy.

• hnojiva, pesticidy, osiva, pohonné hmoty,…

Precizní zemědělství

KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
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Motivace

Obrázky převzaty z: http://ifro.ku.dk/english/staff/?pure=files%2F21514055%2Fconceptual_model.pdf, http://www.dbstephens.com

Rozměry:

- ekonomické

- environmentální
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Motivace v České republice

2014 1954

Zdroj: Česká  informační agentura životního prostředí

http://foodie-project.eu/
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 Landsat (NASA/USGS) od 
roku 1972, nyní Landsat 8
• doba oběhu 16 dnů (8 dnů 

v překryvech)

• prostorové rozlišení 30 m, 
záběr 180 km

 Sentinel 2 (ESA) od roku 
2015
• doba oběhu 10 dnů (5 dnů 

od 2017 – Sentinel 2B)

• prostorové rozlišení 10 m, 
záběr 290 km

• red-edge pásma

Volně dostupná družicová data

Zdroj: http://www.eurisy.org
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Družicový monitoring

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
(𝑵𝑰𝑹 − 𝑽𝑰𝑺)

(𝑵𝑰𝑹 + 𝑽𝑰𝑺)

bujná vegetace

tráva

žádná vegetace
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 Řízení aplikace agrochemických látek (hnojiva, pesticidy,…)

 Monitoring poškození porostů

 Odhad výnosů plodin

 ….

Využití satelitních snímků u pěstitele
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Výpočet výnosového potenciálu

Satelitní snímky za posledních 8 
let (Sentinel, Landsat)

Výpočet vegetačních indexů (NDVI, EVI) aplikovaných 
společně s filtrací oblačnosti (algoritmus CF Mask)

Výběr snímků za druhou polovinu 
vegetační sezóny

Výpočet výnosového potenciálu

Kombinace scén satelitních snímků, 
stanovení středních hodnot a přepočet
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Letecký snímek z parcelami
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Data v původním rozlišení
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Interpolace (přepočet teoreticky 
správných hodnot)
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Výnosový potenciál
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Aplikační mapa pro hnojení
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Kde se ověřuje funkcionalita?

Mapa převzata z: http://www.demis.nl

49.6891469, 17.0676119
Česká republika

monitoring zemědělských strojů

41.937659, -8.7939547
Španělsko

mobilní vinařské aplikace
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Kde se ověřuje funkcionalita?

Mapa převzata z: http://www.demis.nl, obrázky převzaty z: http://cdn2.newsok.biz, http://www.terrasgauda.com

49.6891469, 17.0676119
Česká republika

monitoring zemědělských strojů

41.937659, -8.7939547
Španělsko

mobilní vinařské aplikace
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Kde se ověřuje funkcionalita?

49.6891469, 17.0676119
Česká republika

monitoring zemědělských strojů

41.937659, -8.7939547
Španělsko

mobilní vinařské aplikace

Mapa převzata z: http://www.demis.nl, obrázek z: http://profimedia.cz 

http://home.zcu.cz/~jezekjan/wgl_git/examples/ap/
http://home.zcu.cz/~jezekjan/wgl_git/examples/ap/
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Sledování zemědělských strojů
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Sledování zemědělských strojů
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 …většinou nejsou technické povahy.

Problémy nejsou, kde byste je čekali…

Obrázky převzaty z: http://www.boldsky.com, http://www.brnenskydenik.cz  
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 GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) -
Implementační pilot 8: Znečištění vod zemědělstvím (2015)
• vývoj systému společně s NASA

 Prezentace FOODIE platformy na summitu ministrů životního 
prostředí 97 zemí světa (Ciudad de México, listopad 2015)

 Evropská Komise, Jednotné výzkumné středisko: ověření GIS 
funkcionality pro Veřejné registry půdy, tzv. LPIS (2015 – 2016)

 Evropský parlament: pokrok v precizním zemědělství díky 
FOODIE a z toho vycházející změny legislativy (únor 2017)

 …

Zájem o FOODIE
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 Copernicus Academy Network
• jediná certifikovaná univerzita v ČR

 UAV
• operativní letecké snímání

 Projekt DataBio (Data-Driven Bioeconomy, 2017 – 2019)
• prestižní evropský výzkumný program Horizon 2020

 Komercializace 
• patentové řízení

• spolupráce se Zetor Tractors a.s.

• …

Pokračování aktivit precizního zemědělství 
na Geografickém ústavu

Miguel Ángel Esbrí

Atos Spain, S.A.

C/ Albarracín, 25 - 28037 Madrid (Spain)

Email: miguel.esbri@atos.net
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Coordinator’s Contact

This project is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of
the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Commission

under grant agreement no. 621074

AŤ SE VÁM DAŘÍ!


