La quarta revolució industrial
i l'agricultura
“El veritable coneixement és conèixer l'extensió de la pròpia ignorància"
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Vivim temps exponencials. Els canvis i les noves tecnologies es succeeixen cada cop a més velocitat i
amb cada canvi més acceleració. La primera revolució industrial, la que associem a la màquina de vapor
i el desenvolupament del ferrocarril (1760-1840), i
amb epicentre a Anglaterra, va trigar 120 anys en arribar a tot el món, ara els canvis són globals i immediats. Després de la segona revolució industrial (segles XIX i principis del XX) va ser possible per
l’arribada de l’electricitat i la cadena de muntatge. La
tercera, comença a la dècada de 1960 i la coneixem
com la revolució informàtica possible per el desenvolupament dels semiconductors, el desenvolupament
d'ordinadors personals (70s-80s) i, finalment, l’arribada d’Internet a la dècada dels 90s.
Per Klaus Schwab, director i fundador del Foro de
Davos, entre d'altres, des de l’aparició de les noves
tecnologies digitals que podem parlar d'una quarta
revolució industrial més amplia, profunda i sistèmica
que les anteriors com assenyala en el seu llibre justament amb aquest títol La cuarta revolución industrial
(Debate, 2016).

El llibre del professor Klaus Schwab dóna algunes de
les claus del mapa que ens dibuixa per als propers
anys i resulta una lectura molt recomanable.

La velocitat del canvi és un element singular
d’aquesta nova revolució. Quan encara hi ha gent
fora de la segona i tercera revolució industrial,
prop de 17% població mundial no té accés a la
xarxa elèctrica i vora 4.000 milions de persones –
més de la meitat del planeta– no tenen Internet, la
velocitat amb la que avança les noves plataformes
digitals creix de manera accelerada generant no
pocs reptes de futur. Al 2007, fa 10 anys, Apple va
llençar al mercat el avui quasi omnipresent iPhone,
el primer SmartPhone. Avui al món hi ha 2.000 milions de telèfons intel·ligents, per molts convertit
en potent eina de productivitat i, en molts casos,
part essencial per la pròpia feina.
En el nucli d'aquesta nova revolució trobem nous
softwares –sofisticadíssims algoritmes- que sofistiquen la computació però sobretot xarxes de
dades i sistemes que cada cop estan més integrades i connectades entre si i amb l'usuari -avui ja
convertit en part del producte-. Això genera un
ecosistema cada cop més complexe, interdependent on les oportunitats per millorar productes i
serveis amb les dades que genera la pròpia activitat de la xarxa generen més i més possibilitats.
Amb la revolució digital estem veien a l’economia i
les finances anar de la mà amb la psicologia on la
biologia fa maridatge amb l'estadística i la genètica
per desenvolupar nous productes sanitaris fins fa
poc impensables fins hi tot per els escriptors de
ciència ficció.

Les xarxes socials, alimentades per aquest nou usuari disposat a compartir les seves dades –sovint la
seva intimitat– esperant que siguin utilitzades amb
rigor i només amb l'objectiu de millorar els serveis/
productes que se li ofereixen, és avui client i producte
alhora. El model de negoci de l’economia col·laborativa: pensem, per exemple, en Uber que permet al
propietari d'un vehicle posar a disposició d'un tercer
els seients que no utilitza. Sorgeixen noves oportunitats, noves feines, noves fonts d’ingrés, i una millor
eficiència: per una part, el propietari del vehicle treu
un rendiment extra al seu actiu, per l'altre banda,
l'usuari es beneficia d'un mercat més competitiu i
amb millor servei i preu. Uber només és un núvol de
dades, la plataforma que facilita l'intercanvi possibilitant la confiança entre oferta i demanda.

El mateix és aplicable a AirBnB, Alibaba, Amazon, i
altres empreses disruptores que, en poc temps, estan canviant la fisonomia de l’estructura econòmica i
generant noves formes de fer, treballar, relacionar-se,
entretenir-se o informar-se.
Els reptes de tots aquests canvis, la majoria dels
quals eclosionen amb tot el seu potencial en els
propers anys, són enormes i suposen un gran repte
per a tots: govern, institucions i societat civil. L'impacte és tranversal i exigeix, en molts casos, canvis
de mentalitat i una visió de lideratge a llarg termini,
qualitats, per definició, difícils de trobar. L'impacte ja
és visible al món del treball, per exemple, i en el món
empresarial, el més àgil i flexible als canvis, qui millor
i més han sabut adaptar-se als nous canvis i entorns
per aprofitar les noves oportunitats que sorgeixen
d'aquestes noves plataformes digitals.
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Des d’un punt de vista més ampli, el repte és integrar
les noves tecnologies disruptives d’una manera inclusiva. L'impacte social i en la dimensió dels valors
no és baladí i suposa un gran repte tant per el sector
públic com per a la societat civil.

Molts aspectes de la revolució digital estan posant a
prova la pròpia capacitat d'absorció i lideratge de les
estructures actuals. Com ha assenyalat Manuel Castells, professor a la USC de Californià, "en moments
de grans canvis tecnològics, les persones, empreses
i institucions es poden sentir aclaparts per aquests
canvis per la ignorància sobre els seus efectes."
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Quin impacte podem esperar en l’agricultura?
El sector agrícola no és aliè al gran impacte de la
revolució industrial 4.0. Del maridatge de tecnologies estan sortint noves aplicacions amb un impacte clar en el conjunt del món rural. Els nous
cultius alterats i millorats amb l'ajuda de la genètica i la biotecnologia, tractors conduits de forma
autònoma, sensors que capten dades a temps real
del camp i que ajusten els sistemes de reg, llum i
fertilitzants de forma automàtica, l’ús de drons, o
les millores derivades de l’anàlisi quantitatiu de
milions de dades (Big Data), són només una petita
mostra dels nous canvis de caràcter disruptiu que
comencen a donar forma a un escenari.
En l’àmbit dels drons, per exemple, l’agricultura és
un dels sectors al capdavant de les aplicacions
pràctiques que van des de millorar la qualitat i salut
dels cultius donant suport en el tractament, com en
tasques d’obtenció de dades en un mercat que la
revista Forbes estima en un tamany de 3.000 milions de dòlars i creixent a taxes de doble dígit.
Les noves plataformes digitals de col·laboració i
integració de dades també afavoriran una major
integració i feina conjunta en tota la cadena de valor, cultius "on demand", amb una també major integració global que planteja vells reptes d'adaptació
i canvi i noves oportunitats per els que estiguin
preparats.
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El terme dron, prové de l'anglès i vol dir borinot, ja
que els multi-rotors (exemple més típic de dron)
tenen la particularitat de poder romandre estàtics en
una posició durant el vol, tal com fan les abelles quan
liben les flors.
Podem trobar moltes aplicacions potencials en agricultura, entre d'altres: maneig eficient de l'aigua,
tractaments localitzats de herbicidas, ús òptim de fertilizants, ràpida detección de malalties i plagues en
cultius, indicadors de qualitat en cultivos.etc.
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