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Vsebina

• Industrijska revolucija 4. generacije
• Elektronika v kme9jstvu
• Precizno kme9jstvo
• Recept za „digitalizacijo“ slovenskega 
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http://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/


www.biosistemsko-inzenirstvo.si

http://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/


www.biosistemsko-inzenirstvo.si

http://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/


www.biosistemsko-inzenirstvo.si

http://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/


www.biosistemsko-inzenirstvo.si

• Smo eni od vodilnih za področje 
robotike v kmetijstvu v širši 
regiji s številnimi domačimi in 
mednarodnimi priznanji, ki to 
potrjujejo.

• Naše delo zajema vse od 
snovanja nove strojne in 
programske opreme, kakor tudi 
integracijo in evalvacijo 
najnovejših senzorskih sistemov 
v robotske sestave.

Robotic real-time 3D object reconstruction 
using multiple laser range finders 
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Četrta industrijska revolucija
Hitrost četrte industrijske revolucije, ki se v nasprotju z 
industrijskimi revolucijami v preteklosti razvija z 
eksponentno in ne z linearno hitrostjo. To je mogoče 
pripisati zapletenemu in močno vzajemno povezanemu 
svetu, v katerem živimo, in dejstvu, da pojav nove 
tehnologije prispeva k razvoju še novejše in zmogljivejše 
tehnologije. 
Obseg in korenitost temeljita na digitalni revoluciji ter 
združujeta različne tehnologije, ki prispevajo k 
neprimerljivim premikom paradigme na ravni 
gospodarstva, poslovanja, družbe in posameznika. Ne 
spreminjata samo »vrste« in »načina« našega ravnanja, 
temveč̌ tudi naše »bistvo«. 
Sistemski vpliv vključuje preobrazbo celotnih sistemov 
prek (in znotraj) držav, podjetij, industrij in družbe kot 
celote. 
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• Prva ne-industrijska 
revolucija je bila pred 10000 
le1 s prehodom od 
poljedelstva na kme1jstvo, ko 
so ljudje udomačili in začeli 
redi1 živali. Boljša prehrana 
je povzročila rast 
prebivalstva. Za namen 
proizvodnje, prevoza in 
komunikacije je revolucija 
povezala moč ljudi in živali.
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Prva industrijska revolucija

• je potekala od leta 
1760 do leta 1840. 
Sprožila sta jo 
izgradnja železnic in 
izum parnega 
stroja, ki je vodil v 
strojno 
proizvodnjo. Vir: Wikipedija
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Druga industrijska revolucija
• se je začela v poznem 19. 

stoletju in se nadaljevala 
v zgodnjem 20. stoletju, 
je omogočila serijsko 
proizvodnjo, ki je 
temeljila na odkritju 
elektrike in izumu 
tekočega traku. 
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Tretja industrijska revolucija
• se je začela v šestdese5h le5h 20. stoletja. Običajno jo imenujemo računalniška 

ali digitalna revolucija, saj so jo spodbudili razvoj polprevodnikov, uporaba 
glavnih računalnikov(v šestdese5h le5h 20. stoletja), osebni računalniki (v 
sedemdese5h in osemdese5h le5h 20. stoletja) in internet (v devetdese5h 
le5h 20. stoletja).
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Megatrendi – FIZIČNA SKUPINA
• Avtonomna vozila

• 3D-tiskanje

• Napredna robotika

• Novi materiali

Grafén je trdna snov, 
sestavljena iz čistega 
ogljika, kjer so atomi 
razporejeni v vzorec 
pravilnih šestkotnikov
podoben grafitu, vendar 
z debelino enega atoma.

Grafen velja za eno najpomembnejših odkritij 
na področju kvantno mehanskih pojavov v tem 
stoletju.
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Megatrendi – DIGITALNA SKUPINA
• Internet stvari (IoT)
• Verige podatkovnih blokov
• Tehnološke plaCorme za nove storitve
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Megatrendi – BIOLOŠKA SKUPINA
BIOLOŠKA SKUPINA

• sintetična biologija (pisanje DNK-
ja) od sposobnosti spreminjanja 
živalske vrste tako, da je za njeno 
vzrejo mogoče uporabiti cenovno 
ugodnejšo in lokalnim razmeram 
prilagojeno prehrano, do 
ustvarjanja pridelka, ki je odporen 
na izjemno visoke/nizke 
temperature ali sušo.
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• Tehnologija ni zunanja sila, na katero ne moremo vplivati
• Ni se nam  treba odločiti med tem, »da jo sprejmemo in z njo 

živimo« ali »da jo zavrnemo in živimo brez nje« 
• Namesto tega lahko korenite tehnološke spremembe 

dojemamo kot poziv k samorefleksiji in razmišljanju o lastnem 
odnosu do sveta. Bolj kot bomo razmišljali o tem, 
kako bi lahko izkoristili tehnološko revolucijo, bolj se
bomo poglobili vase in v temeljne družbene modele, 
ki jih te tehnologije poosebljajo in omogočajo, ter 
posledično pridobili več priložnosti za sooblikovanje
revolucije na takšen način, ki bo izboljšal
stanje našega sveta.                                                 Klaus Schwab

http://www.biosistemsko-inzenirstvo.si/


www.biosistemsko-inzenirstvo.si

Elektronika v kmetijstvu

• je del našega vsakdana in predstavlja bistveni 
sestavni del kmetijske tehnike,

• je vedno v „mobilni“ izvedbi,
• uporabljamo jo v „grobih“ 

pogojih
• značilni veliki premori tekom leta
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Elektronika v kmetijstvu

• Uporabljamo za poslovne in procesne namene
• Za procesne namene ločimo:
– Nadzor (zajem stanja – več informacij)
– Krmiljenje (lažje upravljanje) 
– Regulacijo (iskanje „opDmuma“)
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Elektronika v kme.jstvu

• Pomembno je, da spoznamo kdaj in kje je 
smiselno uporabiti elektroniko v obratu in se ob 
tem zavedati vseh dobrih in slabih strani.

• Spoznati je potrebno, da elektronika v nekem 
sistemu prisiljuje uporabnika v razmišljanje in 
nas zato že prve investicije v elektroniko 
popeljejo naprej po jasni poti razvoja.
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Precizno kmetijstvo
• predstavlja učinkovitost, ki jo dosežemo s pomočjo natančnosti
• Na kmetijskih površinah vladajo

pogosto zelo različni pogoji
za pridelavo

• Rastline in tla potrebujejo za rast
hranilne snovi v različnih
količinah in kvaliteti

• Če se kmetovalec tega zaveda
in temu prilagodi svoje delovne
procese, lahko mnogo bolje gospodari kot prej
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Kaj pridobimo s prec. kmetijstvom?

• boljše načrtovanje proizvodnje
• boljšo realizacijo rastlinske 

proizvodnje
• enostavno dokumen:ranje delovnih procesov pri 

tem ohranjamo naravo in naravne vire
• boljša povratna sledljivost kme:jskih pridelkov kar 

predstavlja pomemben korak k varnos: potrošnika
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Precizno kme,jstvo - stanje

• Cene opreme padajo 
• Uporaba v pridelavi in 

evidenci poslovnih 
dogodkov
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Stanje v Sloveniji

- Javno dostopni 
podatki s 
pregledovalniki 
www.rkg.gov.si

- Za RTK navigacijo sta 
na voljo 2 omrežji: 

- SIGNAL in 
- SmartNet
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Omrežje SIGNAL – služba za GNSS
• www.gu-signal.si
• Služba za GNSS deluje v 

okviru državne geodetske 
službe na Geodetskem 
inštitutu Slovenije.  

• Njena osnovna naloga je 
upravljanje državnega 
omrežja stalnih GNSS 
postaj SIGNAL.
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Omrežje SmartNet
• www.gnss.si
• Upravlja ga podjetje 

www.geoservis.si
• 14 postaj (Hodoš) + 

2 planirani v 2018
• Podpora 24/365

32 kmetijskih uporabnikov, ki koristijo RTK na kmetijskih strojih - (stanje 24.8.2018) 
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Recept za „digitalizacijo“ kmetijstva
• Prehod od „kmeta“ do 

„(družinskega) podjetja za 
pridelavo hrane“

• Optimizacija procesov v smislu 
maksimiranja dobička, ki ga 
vložimo nazaj v nakup novih 
tehnologij
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Možni ukrepi
• Optimizacija uporabe mehanizacije in drugih 

virov – medsebojno sodelovanje
• Prodaja pridelkov končnemu potrošniku 

(spletna stran, socialna omrežja)
• Iskanje tržnih niš –

dopolnilne dejavnosti na kmetiji
• Prijavljanje na razpise
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Naj bo to izziv in ne problem!
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Hvala za pozornost
in ne pozabite! J

• E-pošta: miran.lakota@um.si
• Skype: miran.lakota
• Tel.: 041 774 683 ali 02 320 90 18
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