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Smart Farming Foodtech:
Chytré zemědělství
Současné zvyšování cen potravin
vzbuzuje velké obavy. Namísto
toho, abychom tomuto trendu čelili
kontrolou
cen,
může
být
udržitelnějším
a
zajímavějším
řešením „Smart Farming“. Tento
pojem popisuje souhrnné využití
nejmodernějších technologií a

20. ročník

služeb v zemědělství, které mají
umožnit
zvýšit
efektivitu
a
udržitelnost.
Podle
odhadů
společnosti BIS Research překoná
letos globální trh Smart Farming
hodnotu 23 miliard USD. To od roku
2017 odpovídá průměrnému tempu
růstu ve výši 19,3 procenta p.a.
Nejrychleji rostoucími segmenty
tohoto sektoru jsou řešení pro
monitorování a řízení chovu
hospodářských zvířat a indoor
zemědělství. Pro investory může
být zajímavá investice do certifikátu
Smart Farming & FoodTech Index
od švýcarské investiční banky
Vontobel. Složení indexu je
každého půl roku prověřováno a
případně
obměňováno.
Čisté
dividendy
jsou
do
indexu
reinvestovány
a
manažerský
poplatek činí 1,25 procenta p.a.
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