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Přehled služeb LFC v oblasti zpracování dat 

• Seznam názvů/čísel půdních bloků pro  

• Hranice půdních bloků 

• Plochy s protierozními opatřeními 

• Plochy s vyloučenou aplikací 

• Souvraťové zóny pro setí a postřiky (souvrať nakonec) 

• Souvraťové zóny určené k zatravnění 

• Optimalizace dráhy pojezdu strojů po pozemcích 

• Efektivní podrývání 

• Sledování vozidel 

• Zpracování map z N-Sensoru 

• Normalizace map 

• Mapy variabilních výsevků 

• Přenášení dat 

• Řízená doprava po pozemcích (Controlled Traffic Farming - CTF) 



Seznam názvů/čísel půdních bloků pro EZ-Guide 250,    
EZ-Guide 500, CFX-750 a FMX 

• Vlastní SW pro rychlý převod názvů a čísel půdních bloků do 
displejů Trimble. 

• Podklad pro zpracování dat:  
 – tabulka MS Excel vytvořená zemědělským podnikem 
• Doporučené údaje pro vložení: 

– název půdního bloku 
– číslo půdního bloku 
– výměra 
– kultura 

• Výhody: 
– Systematické ukládání dat 
– Usnadnění a urychlení práce obsluhy stroje  
– Sdílení hranic a AB linií mezi více displeji. 



Seznam názvů/čísel půdních bloků pro EZ-Guide 250,     
EZ-Guide 500, CFX-750 a FMX 

#podnik stredisko pozemek pozemek pozemek pozemek

U Ctrnactych Cerniv Za Gruntovkou 0,49 ha R

U Ctrnactych Cerniv Zavodi 16,33 ha R

U Ctrnactych Cerniv Na padesatisesti 55,23 ha R

U Ctrnactych Cerniv U Keslu 4,65 ha R

U Ctrnactych Cerniv Naproi Keslom 0,44 ha R

U Ctrnactych Cerniv U mostu Rado 0,6 ha R

U Ctrnactych Cerniv Cerniv u jizdarny 2,65 ha R

U Ctrnactych Cerniv Slatina vlevo 5,43 ha R

U Ctrnactych Cerniv Slatina vpravo 14,78 ha R

U Ctrnactych Cerniv Pod Kelichovic 2,88 ha R

U Ctrnactych Cerniv Pod Hazmburkem 0,15 ha T

U Ctrnactych Cerniv Zadni hluboka 0,93 ha R

U Ctrnactych Tman Andrea 0,35 ha R

U Ctrnactych Tman Jahodarova 0,56 ha R



Hranice půdních bloků 

• Vlastní SW pro úpravu souborů formátu shapefile (.shp) pro 
displeje Trimble.  
• Navazuje na službu seznam názvů/ čísel půdních bloků. 

• Podklad pro zpracování dat: 
  – stažená data (soubory s pozemky) z Portálu farmáře – LPIS 
  – zpracované názvy/ čísla půdních bloků 
• Výstup: 

– Soubor ve formátu .shp pro uložení do navigačního přístroje. 
• Výhody: 

– Přehledný pohyb v hranicích pozemku s možností dalšího 
mapování.  Rychlejší orientace řidičů podniků služeb na 
neznámých pozemcích. 

– Příprava pro další zpracování dat 



Hranice půdních bloků 



Plochy s protierozními opatřeními 

• Od roku 2012 je nutná implementace opatření nařízení GAEC 
zejména v oblasti půdoochranných protierozních opatření. 

• Podklad pro zpracování dat: 
  – pozemky ve formátu .shp včetně hranic a názvů/ čísel půdních 

bloků 
  – protierozní zóny stažené z Portálu farmáře – LPIS 
• Výstup: 

– soubor ve formátu .shp s barevně rozlišenými plochami dle 
míry erozní ohroženosti 

• Výhody: 
– Při pohybu po pozemku je plocha viditelná na displeji 

Trimble. Pro obsluhu, je snadné reagovat dle potřeby  
– Barevně rozlišené oba druhy ohrožených zón – mírně erozně 

ohrožená plocha a silně erozně ohrožená plocha. 



Plochy s protierozními opatřeními 



Plochy s vyloučenou aplikací 

• V rámci nařízení GAEC a souvisejících opatření se na některých 
pozemcích v blízkosti vodotečí vyskytují tzv. plochy s vyloučenou 
aplikací chemických látek.  

•   Podklad pro zpracování dat: 
  – pozemky ve formátu .shp včetně hranic a názvů/ čísel půdních 

bloků 
  – návrhy ploch s vyloučenou aplikací chemických látek 

(standardně 3 metry od břehové čáry) 
• Výstup: 

– Soubor ve formátu .shp s vyznačenými plochami. 
• Výhody: 

– Při aplikaci chemických látek na pozemku navigační přístroje 
automaticky vypnou dávku ve vyloučené zóně. 

– Obsluha má možnost sledovat a kontrolovat vypnutí 
aplikace. 



Plochy s vyloučenou aplikací 

vodoteč 



Souvraťové zóny pro setí a postřiky (souvrať nakonec)  

• Postřikovače a secí kombinace vybavené vypínáním sekcí jsou 
schopny vypnout aplikaci podle zadané mapy souvratí, souvrať 
je možno zpracovat až nakonec.  

•  Podklad pro zpracování dat: 
– pozemky ve formátu .shp včetně hranic a názvů/ čísel 

půdních bloků 
– počet souvraťových jízd 
– pracovní záběr stroje 

• Výstup: 
– Soubor ve formátu .shp s vyznačenými souvraťovými zónami 

• Výhody: 
– Na souvrati se provádí aplikace až po aplikování na vnitřní 

části pozemku. 
– Obsluha má možnost sledovat a kontrolovat vypnutí aplikace 

na displeji navigace. 
 



Souvraťové zóny pro setí a postřiky (souvrať nakonec)  



Souvraťové zóny určené k zatravnění 

• Na základě výnosových map a dalších podkladů je možné určit, 
zda je vhodné některé části pozemku (především souvratě) 
obdělávat a pěstovat na nich kulturní plodiny, nebo je vhodnější 
tyto plochy s nízkým výnosem zatravnit.  

• Podklad pro zpracování dat: 
  – výnosové mapy, mapy tahového odporu, ortofotomapy, 

přehled pěstovaných plodin 
• Výstup: 

– soubor ve formátu .shp se zaznamenanými zónami určenými 
k zatravnění 

• Výhody: 
– Snížení nákladů na zemědělskou výrobu – snížení nákladů.  
– Snadnější manipulace se stroji na zatravněných souvratích. 
– Lepší půdní struktura 



Souvraťové zóny určené k zatravnění 



Optimalizace dráhy pojezdu strojů po pozemcích 

• Vlastní SW OptiTrail pro optimalizaci dráhy pojezdu Vašich 
strojů.  

• Podklad pro zpracování dat: 
– pozemek včetně hranic ve formátu .shp (např. z LPIS) 
– šířka záběru stroje 
– minimální poloměr otáčení stroje 
– počet souvraťových jízd pro danou operaci 

• Výstup: 
– mapa a soubor ve formátu SHP a tabulka srovnání různých 

variant tras 
• Výhody: 

– Snížení nákladů na zbytečné přejezdy při jednotlivých 
operacích. 

– Zefektivnění práce strojů. 
– Zkvalitnění půdní struktury úbytkem neproduktivních jízd. 



Optimalizace dráhy pojezdu strojů po pozemcích 

záběr 6 m, setí 



Optimalizace dráhy pojezdu strojů po pozemcích 

záběr 24 m, postřik 



Optimalizace dráhy pojezdu strojů po pozemcích 

Navržená optimální trajektorie umožňuje i 
automatické otáčení stroje s automatickým 
řízením na souvratích.  



Vytváření kolejových řádků dle GPS 

• Podklady pro zpracování dat: 
• Záběr secího stroje, záběr postřikovače 

• Optitrail 
• alternativa – rozhodnutí manažera 

• šířka záběru stroje 
• počet souvraťových jízd pro danou operaci 
• AB linie z navigace Trimble 

• Výstup: 
• „pseudo“ VRA aplikační mapa ve formátu SHP s vyznačením 

jízd, kde se budou vytvářet kolejové řádky  
• Potřebné vybavení 
• odemčený VRA passcode a spínač jedné sekce nebo 

alternativně Field-IQ 
• Výhody: 

• Odstranění chyb při vytváření kolejových řádků tradičním 
způsobem dle počtu zvednutí secího stroje 



Vytváření kolejových řádků dle GPS 

VRA aplikační mapa na 
displeji CFX-750 pro 
spínač jedné sekce  

vyloučené zóny  
pro Field-IQ 



Vytváření kolejových řádků dle GPS 

projekt 
„aplikační mapa“ 

setí – záznam  
z telematiky  

setí – záznam  
z displeje CFX-750 



Efektivní podrývání s Leading Farmers CZ, a.s. 

Snížení nákladů na pohonné hmoty při 
podrývání => efektivní vynakládání 
prostředků.  
Měření vertikálního 
penetrometrického odporu 
profesionálně přímo na vašem pozemku. 
Vytvoření 3D mapy pozemku  
Vyhodnocení dat a stanovení 
vhodného agrotechnického opatření pro 
danou část pozemku na základě 
kritických hodnot utužení půdy. 
Vytvoření mapy pro displeje CFX 750 a 
FMX. 



Sledování strojů, které používají RTK signál 

Polohu strojů, které jsou vybaveny RTK signálem 
můžete sledovat jednoduše z vaší kanceláře 
Přístup na web Leading Farmers CZ, a.s. 

RTK monitor 



Zpracování map z N-Sensoru 

• Zpracování dat z N – Sensoru v programu Sensor Office. 
• Podklad pro zpracování dat: 

– hrubá data z N – Sensoru (formát .log) 
• Výstup: 

– Mapy aplikace dusíku, mapy pokrytí biomasou 
• Výhody: 

– Mapové podklady použitelné pro další zpracování (např. 
normalizaci)     a kvalifikovaná agronomická rozhodnutí 



Zpracování map z N-Sensoru 



Normalizace map 

• Při existenci různých druhů map za různá období (výnosové 
mapy, mapy půdní vodivosti apod.) je vhodné tyto mapy 
znormalizovat tzn. sjednotit.  

• Tato normalizace umožní pohlédnout na data v souvislém 
kontextu, vytvořit na pozemcích zóny (management zones) a 
odvodit další doporučení a rozhodnutí. 

• Podklad pro zpracování dat: 
– mapy výnosů nebo jiné 

• Výstup: 
– Normalizovaná mapa pro další použití a rozhodování 

• Výhody: 
– ucelený pohled na výnosy ( v případě výnosových map) 
– možné další aplikace např. variabilní výsevky, variabilní 

hnojení apod. 
 
 



Normalizace map 

Polní počítače Yuma, Yuno T41, Yuno 3 



Mapy variabilních výsevků 

• Některé plodiny umožňují efektivní použití technologie 
variabilních výsevků. 

• Jedná se především o kukuřici, popř. sóju. 
• Podklad pro zpracování dat: 

– výnosové mapy, mapy půdní vodivosti, mapa výškových 
poměrů na pozemku 

• Výstup: 
– Mapa s uloženým podkladem variabilního výsevku na 

základě které pak upravuje secí stroj průběžně výsevky. 
• Výhody: 

– snížení nákladů na osivo 
– využití výnosového potenciálu pozemku 
– Vyrovnání a zvýšení výnosů 

 



Přenosy dat 



Výnosové mapy 

Analýza dat 

Přenos dat 

• Linie 
• Výnosové mapy 
• Mapy pokrytí 
• Zmapované prvky 

Přenos dat 

Přenosy dat 

Vytvoření 
aplikačních map 



Farm Works - software pro zpracování dat 

Přenos dat 



Řízená doprava po pozemcích  
(Controlled Traffic Farming - CTF)  

• Nejvyšší stupeň optimalizace pohybu zemědělských strojů. 
• Podklad pro zpracování dat: 

– pozemky určené pro řízenou dopravu 
– strojový park (šířky rozchodu kol, šířky pneumatik, pracovní 

záběry) 
– pěstované plodiny 
– individuální konzultace detailů 

• Výstup: 
– Komplexní projekt zpracovaný na míru obsahující dráhy 

pojezdů jednotlivých strojů. 
• Výhody: 

– precizní organizace pojezdu strojů – snížení nákladů 
– snížení spotřeby nafty 
– v dlouhodobém horizontu zvýšení výnosů plodin 
– zlepšení zasakování srážek 
– zlepšení půdní struktury, snížení utužení půdy 



Řízená doprava po pozemcích  
(Controlled Traffic Farming - CTF)  



 
A mnoho dalšího ! 

 
Informujte se u obchodního zástupce 
společnosti Leading Farmers CZ, a.s. 

www.leadingfarmers.cz 


