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CleverFarm pokrývá

589 
farem

je v portfoliu CleverFarm.

379 219 
hektarů

je celková plocha, kterou 
CleverFarm platforma 

spravuje.

3078 
kusů

je celkový počet 
instalovaných IoT senzorů.

34 500 
hektarů

spravuje CleverFarm řešení 
v programu precizní 

zemědělství se 110 farmy. 



Služby CleverFarm

Předpisové mapy 
pro variabilní
● setí
● hnojení N, P, K
● morforegulátory

Data z IoT senzorů, které 
v reálném čase měří: 

● vlhkost půdy, 
● salinitu, 
● teplotu vzduchu, 
● vlhkost, srážky, vítr,
● evapotranspiraci.

Precizní 
zemědělství

Řešení IoT

● Zaznamenání veškerých 
činností na farmě

● Hlídání nitrátové směrnice
● přehled práce z pohledu:

○ stroje,
○ řidiče,
○ zemědělské aktivity,
○ počtu hodiny,
○ hektarů atd.

Telematika 
a

Agroevidence

Evidence pozemků 
a pachtovních smluv pro: 
● zemědělce (nájemce),
● vlastníky půdy 

(pronajímatele)

rychle a jednoduše. 

Evidence 
půdy



CleverFarm
Agroevidence a telematika



Hodnoty aplikace CleverFarm
jednoduchá efektivní Agro-evidence

Automatické hlídání 
nitrátové směrnice

Mapové oknoRychlé založení farmy

Aktuální data Bezpečnost dat Reporty a statistiky



Automatizovaná legislativa

Období zákazu hnojení

Limity dusíku

Zohlednění výnosových 
hladin

Výjimky a specifika

Nitrátová 
směrnice

Pro podniky nad 30 ha

Nutné evidovat výnos na 
PB pro hlavní a vedlejší 
produkty

Automatizace výpočtu 
bilance živin 

Bilance 
živin

Peporty na jedno kliknutí
● použití hnojiv
● použití POR
● poklady pro 

jednotnou žádost
● osev
● činnosti
● výnosy

Reporty

Použití POR
● maximální dávky
● odečty od vody
● plodina cílový 

organismus
● redukce úletu
● opakované použití

Ostatní



Automatizovaná legislativa

Aplikace 
Cleverfarm

- řidič - dallas čip
- napojení na CAN bus
- jednotka GPS

automatizovaný 
výkaz práce

  on-line sledování
     strojů a jejich 

práce 

Automatizace 
evidenčních 

záznamů POR a 
NPK

Přehled jízdy za 
den/řidič/stroj

  práce na cizích 
pozemcích 

a výkaz pro služby



Automatizovaná evidence 
pomocí telematiky

Do evidence se automaticky načítají informace:

● čas operace “od-do” 
● Jméno a číslo obsluhy
● typ operace
● číslo Lpis parcely (vč.služeb)
● plocha operace a ujetá vzdálenost
● název stroje 
● název připojeného zařízení



Precizní zemědělství 
Aplikujte vstupy nejúčinněji



Precizní zemědělství
Jsme průvodci celým procesem precizního zemědělství

Sběr dat
z půdních bloků

Analýza a vyhodnocení
s referenčními hodnotami 

plodin

Aplikační mapy
pro strojní zařízení a 

poradenství

Vyhodnocení 
a posouzení 

dopadů



Dosáhněte vyšší ziskovosti
aplikací vstupů s nejvyšší účinností

KDY
Dáme vám doporučení kdy

je nejlepší čas na výživu 
plodin.

KDE
Naše unikátní metoda 

vyhodnocení až do 5ti zón 
vám dá přesná místa, kde je 

potřeba provést změnu

KOLIK
Každá zóna na vašem 

pozemku si zaslouží jiné 
dávky hnojiv, semen a  
přípravků na ochranu

Hnojení Setí Výživa 
rostlin

Zavlažování



Co je potřeba?

Technika
- Navigace GPS
- Terminál a SW
- ISOBUS
- ISOBUS tažené 

nebo nesené 
zařízení

SW a data
- Platforma na 

analýzu a 
zpracování dat

- Příprava 
aplikačních map

Personál
- Motivovaný 

agronom
- Obsluha stroje  - 

fanda své značky



Uniformě 
Amofos 12-52 160 kg/ha
Celkem 16 t
Variabilně 29.10.2021
Amofos 12-52 149 kg/ha
celkem 14,4 t

Variabilní setí 29.10.2021
PSEO -  Grizli 219,5 kg 
podpora slabých zón (pozdní termín)

Uniformě 
DAM 390 160 l/ha
Celkem 16 l
Variabilně 14.4.2022
DAM 390 149 l/ha
celkem 15 l

   Variabilní zásobní hnojení

Příklad zásobenosti, Pšenice ozimá - plán 8,5t/ha 



Optimalizace dusíkatých hnojiv

● Sever parcely dlouhodobě  
slabší

● Hnojení 7.5
● hnojení Kvalitativní, 

podpořena jižní část 
parcely na kvalitu 

● Úspora hnojiva 23% 
(severní část)

● Obvyklý výnos



Tvorba předpisových map
ve čtyřech krocích 

výběr 
podkladové 
mapy

navrhnutí minimální 
a maximální dávky

výběr strategie

kontrola dávek do 
všech zón

zápis průměrné 
dávky

uložení a odeslání 
souboru do stroje



Ekonomická návratnost - příklad
Přehled- ceny 2021/22



Precizní zemědělství jako služba

● Technologická připravenost (navigace, terminály a funkce)

● Založení účtu, import LPIS, uživatelská práva

● Osevní plán a historie osevu

● Vyhodnocení management zón (víceleté trendy a poslední pěstební cyklus)

● Monitoring

● Školení

● Uživatelská podpora

● Vyhodnocení dopadů PZ v sezóně - průběh sezóny, agrotechnické opreace a 

ekonomika na úrovni pozemku,



CleverFarm
IoT Senzory



Průběžné sledování aktuálních 
podmínek na farmě



Meteorologická stanice

● Aktuální přehled o klimatických 
podmínkách na vašem poli

● Predikce výskytu škůdců a 
chorob  

● Efektivní řízení zemědělských 
operací a času

 Plodinový senzor

● Efektivní řízení aplikace 
přípravků na ochranu rostlin

● Aktuální sledování 
mikroklimatických podmínek v 
porostu 

Půdní senzor

● Monitorování vlhkosti půdy 
● Možnost inteligentního řízení 

zavlažování
● Aktuální data k jarnímu setí
● Teplota a vlhkost půdy při 

aplikaci hnojiv

Senzor do skladu obilí a sil

● Zabránění ztrátám při 
znehodnocení komodity 
škůdcem

● Aktuální data o vývoji teploty 
hluboko v komoditě

IoT Senzory



Děkujeme za pozornost


