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Mendelova univerzita
v Brně

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého
zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Celá univerzita
sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola
po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi.
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU)

Již 100 let poskytuje vyváženou kombinaci vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit na úrovni základního i aplikovaného výzkumu a jeho
inženýrského a technologického využití. Zabývá se tvorbou, ochranou a využitím krajiny, produkčními systémy a technologiemi v zemědělství,
technologiemi zpracování a distribuce zemědělských produktů a hospodařením s odpady. Agronomická fakulta reflektuje celospolečenské
trendy a vědecko-technický pokrok ve formě srozumitelné a přijatelné nabídky kvalitních vzdělávacích programů dostupných tuzemským i zahraničním
zájemcům o studium. Více informací naleznete na: www.af.mendelu.cz.
MENDELU je partnerem Celostátní sítě pro venkov a je členem její Tematické pracovní skupiny “Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro
podmínky ČR“.

Věda a výzkum AF MENDELU – inovace v zemědělství a sociální přesah
Zavádění digitálních technologií, inovace zpracovatelských postupů v potravinářství či vývoj nových šetrných prostředků pro ochranu rostlin představují
zajímavý potenciál i pro environmentálně šetrné formy zemědělství. Nové poznatky tak nepřímo pomáhají i rozvoji sociálního zemědělství, které se
s těmito zemědělskými přístupy prolíná.
Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě
s využitím digitálních technologií
Digitalizace v zemědělství umožňuje zavádění inovativních technologií precizního zemědělství a postupů smart farming, jako jsou autonomní systémy
navádění strojů, programy pro digitální řízení farem, mapování terénu či
monitoring půdy pomocí dronů nebo družicových systémů. Tyto technologie umožňují přizpůsobit pěstitelské zásahy potřebám rostlin a půdním
podmínkám na každém místě pozemku. Agronomická fakulta se specializuje na výzkum a zavádění digitalizace i do menších zemědělských podniků
a rodinných farem s využitím volně dostupných dat a open-source software. Příkladem může být vývoj systému pro cílenou aplikaci postřikových
látek na základě senzorového měření porostu v rámci výzkumného projektu
oceněného Technologickou agenturou ČR (TAČR) jako Český nápad 2019.

Inovace receptur a zpracovatelských postupů
v potravinářství
Dostatek kvalitních a zdravotně nezávadných potravin je nezbytnou podmínkou našeho života. Studenti se zabývají vylepšováním postupů zpracování zemědělských surovin a výroby kvalitních potravin s ohledem na vědecké poznatky a s úctou k tradicím našeho potravinářství. Řeší se například
projekt zaměřený na vliv přídavku olejů, selenu nebo fytoaditiv do krmiva
jatečných zvířat. V nutriční oblasti je Agronomická fakulta vůdčí institucí konsorcia partnerů národního uzlu CZ AgriFoodTech, společně s kolegy
ze Společnosti pro výživu a Výzkumného ústavu potravinářského. Vývoj
a reformulace receptur masných výrobků odpovídá zaměření evropské
infrastruktury vedené předním vědeckým potravinářským pracovištěm
Wageningen University & Research.

Polní testování senzorového systému pro variabilní dávkování postřikových látek (projekt oceněný TAČR
v roce 2019).
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Potravináři na AF MENDELU se zabývají i výzkumem snižování obsahu soli v masných výrobcích více než dva
roky.
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