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Új utak a földművelésben -
Precíziós gazdálkodás



Előadás áttekintése
• a precíziós mezőgazdaság fogalma
• helymeghatározás
• térinformatika (GIS) a precíziós 

mezőgazdaságban
• a precíziós mezőgazdasági technológiákkal 

szemben támasztott agronómiai és 
környezetvédelmi elvárások

• precíziós gyomszabályozás
• helyspecifikus anyag-kijuttatás



Bevezetés, előzmények I.
• a termőhely-ismeret elengedhetetlen a szakszerű 

mezőgazdasági beavatkozásokhoz
• 1980-as évek mezőgazdaságának jellemzői:

– heterogén  termőhelyi adottságú területeken 
homogén, táblaszintű beavatkozások

– nagyarányú energia és inputanyag-felhasználás
(műtrágya, növényvédőszer)
 a fel nem használt anyagok potenciális 
környezetszennyezők

– növekvő világnépesség
csökkenő termőterület          magasabb termésátlagok 
iránti igény



Bevezetés, előzmények II.
• 1990-es évektől napjainkig

– energiaválság
– környezetvédelem 

(szigorodó jogszabályi előírások)
– időszakos túltermelés
– globális klímaváltozás (időjárási szélsőségek)

• alternatívák:
– biogazdálkodás
– alacsony ráfordítású termelés



Meghatározás
Precíziós mezőgazdaság (precision agriculture):
az információs technológia (IT) mezőgazdasági szakterületre 
történő leképezése; térinformatikára alapozott döntéstámogató 
rendszer, gazdálkodási forma
• növénytermesztési szempontból a precíziós mezőgazdaság 

magában foglalja (Győrffy, 2001 nyomán):
– a távérzékelést,
– a távérzékeléssel nyert adatok a térinformatika módszereivel 

történő felhasználását
– növényfaj, növényfajta-specifikus vetést,

• tőszám (tőtáv, sortáv),
• vetésmélység szabályozása

– állapotfelvételen alapuló növényápolást,
– az adott területrész tápanyagkészlete, illetve a növényzet 

aktuális fejlettsége által meghatározott tápanyag-visszapótlást,
– az integrált növényvédelmet,
– termésmodellezést,
– statisztikai elemzések készítését



Hagyományos mezőgazdaság Precíziós mezőgazdaság
kezelési és szervezési egység: a tábla, 
amelyet homogén termőhelyi 
adottságúnak fogadunk el

kezelési és szervezési egység: a 
termőhely, amelyet pontról pontra 
eltérőnek és „táblaszinten”  heterogénnek 
fogadunk el

átlagolt mintavételezésen alapuló 
tápanyag-gazdálkodás

műholdas helymeghatározáson és 
pontszerű mintavételezésen alapuló 
tápanyag-gazdálkodás

átlagolt növényvédelmi kárfelvételezés 
és beavatkozás

műholdas helymeghatározáson és 
pontszerű növényállapot-felmérésen 
alapuló növényvédelmi beavatkozások

vetés azonos tőszámmal és fajtával növényfaj, növényfajta-specifikus vetés
azonos gépüzemeltetési gyakorlat termőhelyenként változó gépüzemeltetés
térben és időben egységes
növényállomány

termőhelyi szinten homogén blokkokba 
szervezett egységes növényállomány

kevés a döntés-előkészítést befolyásoló 
adat

sok a döntés-előkészítést befolyásoló 
adat



helymeghatározás
GPS

távérzékelés
térinformatika gépüzemeltetés

mintavételezés
állapotfelmérés

utókorrekció 

adatgyűjtés
-elsődleges

- másodlagos

járműnavigáció adatintegrálás

erőgép-munkagép 
kapcsolat

talajművelés
vetés

betakarítógépről 
történő 

adatgyűjtés

vezérlés
elemzés

döntéstámogatás

tárolás
feldolgozás
logisztika

A precíziós mezőgazdaság feltételrendszere



Helymeghatározás I.
• műholdas helymeghatározás

– csak vevők telepítése szükséges
– legalább 4 műhold jeleire szükségünk van

• kezdetben real-time üzemmódban 
50-150 méteres pontosság volt elérhető
(a műholdak jeleit katonai okokból zavarták)

• a későbbiekben földi rádióállomások 
differenciál-jeleket szolgáltattak
(kimaradó jelek – megbízhatatlan, pontatlan 
jelszolgáltatás)



Helymeghatározás II.
• adatátviteli műholdrendszerek korrigált jeleket küldenek

(a rendszer műholdjai geostacionárius pályán, az egyenlítő 
felett keringenek) 
– NAVSTAR GPS - amerikai
– GLONASSZ – orosz
– GALILEO - európai

• a felhasználóknak sugárzott jelek
– 1-2 méteres pontosságúak, 
– 95%-os megbízhatóságúak

• RTK (Real-time kinematic) helymeghatározó rendszerek 
(saját bázisállomással) által sugárzott jelek:
– 2,5 cm-es (!) pontosságúak
– 98%-os megbízhatóságúak



Helymeghatározás III.

A műholdas helymeghatározó és navigációs 
rendszerek – GNSS (Global Navigation
Satellite Systems) alrendszerei:
• műholdak alrendszere (űrszegmens)
• földi követőállomások alrendszere
• felhasználók alrendszere 

(vevőberendezések)



Műholdak alrendszere
NAVSTAR GPS:
• összesen tervezett: 24 műhold (pót műholdakkal 29)
• 6 műholdpálya
• pályánként 4 műhold

GLONASSZ
• összesen tervezett: 24 műhold (pénzügyi okokból 2 pályán 15 műhold)
• 3 műholdpálya
• pályánként 8 műhold

GALILEO
• összesen tervezett: 30 műhold (3 tartalék, megvalósulás: 2010-2011)
• 3 műholdpálya
• pályánként 10 műhold



Földi követőállomások és 
felhasználók alrendszere

A földi követőállomások feladatai:
• mérjék a műholdpályák változásait
• szinkronizálják a műholdakon található órákat
• becsüljék a következő 24 óra műholdpálya-

adatait

A felhasználói alrendszer tulajdonságai:
• a helymeghatározó eszközök csupán a jelek 

vételére alkalmasak 
(egyirányú kommunikáció)



A GLONASSZ-rendszer 
földi követőállomásainak 
elhelyezkedése

A NAVSTAR GPS-rendszer 
földi követőállomásainak 
elhelyezkedése



A helymeghatározó rendszerek 
mezőgazdasági alkalmazásai

A GPS-vevő és a kapcsolódó vezérlő eszközök



Térinformatika (GIS) a precíziós 
mezőgazdaságban I.

GIS betűszó eredeti jelentése 
(Geographic Information System – Földrajzi Információs rendszer)

A térinformatika magában foglalja:
• a technikát, mely 

– az adatok tárolását, 
– adatbázisokba szervezését végzi el

• a tárolt adatok széleskörű analízisét

A térinformatika „négyese: hardver-szoftver-adat-szakértelem

A GPS táblán belüli adatok felméréshez, a térinformatika (GIS) az adatok 
feldolgozásához használható a növénytermesztési műveletek 
megtervezésekor és kivitelezésük során.



Térinformatika (GIS) a precíziós 
mezőgazdaságban II.

A térinformatikai modellezés alapja:
a térbeli információ adekvát (a lényeget 
pontosan tükröző) reprezentációja

A két leggyakrabban használt adatmodell:
• raszteres

(pl.: hagyományos talajtérképek digitális kódolására használjuk)

• vektoros
(pl.: digitális képalkotó eszközök által szolgáltatott adatok eredendő 
formátuma)



Térinformatika (GIS) a precíziós 
mezőgazdaságban III.

A környezeti változók térbeli kiterjedésének 
meghatározásának legfontosabb eleme:
• az adatnyerés, amely lehet:

– elsődleges
(terepi adatgyűjtés; direkt adat-előállítás)

– másodlagos
(forrása valamely, egyszer már felmért, vagy 
összegyűjtött adat; pl.: térkép-digitalizálás)



Térinformatika (GIS) a precíziós 
mezőgazdaságban IV.

Mintavételezési stratégiák: 
• hagyományos (véletlenszerű)

(3-5 ha-ról, általában 25 véletlenszerűen gyűjtött részminta)

• jellemző zónák szerinti (menedzsment) 
(korábbi tapasztalatok alapján kiválasztott terület-egységről, azon belül bárhonnan 
vehető, tetszőleges számú részminta)

• kiválasztott, jellemző terület szerinti
(nem reprezentatív, ugyanakkor idő- és költséghatékony, általában változások 
nyomon követésére használjuk)

• rács mentén történő
(teljes mértékben lefed egy területet, egy adott pontra visszatérve összehasonlítást 
tesz lehetővé, ugyanakkor idő- és költségigényes, ideális mérete 50x50 m)
– rácson belül véletlenszerűen
– rácson belül átlósan
– rács által határolt terület középpontjában
– rácspontokban



Pontok elhelyezkedése a 
hagyományos (véletlenszerű) 

mintavételnél (balra) és  a 
jellemző zónák szerinti 

(menedzsment) mintavételnél 
(jobbra)

Pontok elhelyezkedése a rácson belüli véletlenszerű (a), a rácson 
belüli átlós (b), a rács által határolt terület középpontjából történő (c) 

és a rácspontokban történő (d) mintavételnél



Térinformatika (GIS) a precíziós 
mezőgazdaságban V.

Távérzékelés (remote sensing): olyan vizsgálati 
módszerek összefoglaló elnevezése, melyek során 
környezetünkről (leggyakrabban a földfelszínről) úgy 
gyűjtünk adatokat, hogy az adatgyűjtő berendezés 
(szenzor) nincs közvetlen kapcsolatban a vizsgált 
tárggyal, vagy jelenséggel.
• a térinformatikai adatnyerés egyik leghatékonyabb 

módszere
(a földfelszínt megfigyelő – pásztázó, vagy fényképező – műholdakra 
szerelt eszközök használatával terjedt el)



Térinformatika (GIS) a precíziós 
mezőgazdaságban VI.

A távérzékelés lényege: különböző hordozókon (repülőgép, 
műhold) elhelyezett szenzorok a földfelszín tárgyairól különböző 
hullámhosszon visszavert elektromágneses hullámok adatait 
gyűjtik össze, melyek megfelelő (kép)feldolgozás után - a 
terepen mért referenciaadatok ismeretében - nyújtanak 
információkat a vizsgált területről.

A készített felvételek lehetnek:
• látható tartományban készített (pánkromatikus) képek

(hagyományos fényképekhez hasonlóak)
• ortofotók

(hiteles térkép és részletgazdag fénykép, mely perspektivikus 
torzításoktól mentes)

• hiperspektrális (űr)felvételek
(egy felvétel rengeteg különböző 
információt ötvözhet)



Pánkromatikus felvétel

Ortofotó



Ugyanazon terület hiperspektrális 
felvételen (fent) és 
ortofotón (lent)



A hazai agrár-környezetgazdálkodást 
támogató informatikai rendszerek

A vidékfejlesztést és agrár-környezetgazdálkodást 
támogató többszintű informatikai rendszer tematikus 
moduljai:
• a földügyi ágazat nyilvántartási rendszere

– termelési, tulajdonosi és környezeti almodulok
• a földügyi ágazat topográfiai rendszere
• a távérzékelésen alapuló felszínborítás- és 

kultúrnövény monitoring
• nagyléptékű térbeli talajinformációs rendszerek
• légi felvételezésen alapuló digitális térképfejlesztési 

rendszer
• agrártámogatás irányítási és ellenőrzési rendszer



Aktuális földügyi és 
agrár-térinformatikai adatbázisok I.

• TAKAROS projekt
(Térképi Alapú Kataszteri Rendszer Országos 
Számítógépesítése) – körzeti földhivatalok támogató 
rendszere

• MePAR
(Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer) -
mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú területalapú 
kifizetések kizárólagos alapját képező digitális 
térinformatikai rendszer
– FVM, MVH, FÖMI által kialakított rendszer
– a területi azonosítás alapegységei a fizikai blokkok
– hátterük térképhelyes légifelvétel, vagy igen nagy 

felbontású űrfelvétel
– a felvételek méretaránya 1:30000



Aktuális földügyi és 
agrár-térinformatikai adatbázisok II.
A mezőgazdasági táblák nagyobb tömbökben, ún. 

fizikai blokkokban helyezkednek el.

A fizikai blokkok:
• országosan egyedi azonosítóval rendelkeznek
• határai a műveléstől független, időben állandó, 

beazonosítható tereptárgyak (út, vasút, csatorna, 
töltés, erdőszél)

• egy fizikai blokkon belül elhelyezkedő táblák 
többnyire azonos művelési ágba tartoznak



MEPAR - térképrészlet



Agronómiai és környezetvédelmi 
elvárások I.

A helyspecifikus növénytermesztési 
technológiák alapját két információforrás adja:
• talajtérképek

(a termőhelyi viszonyokat adott ponton 
jeleníti meg)

• hozamtérkép
(a terület agronómiai „előéletét” jeleníti meg; 
több tényező együttes hatását mutatja)



Hozamtérkép (őszi búza)

TAKARÁS



Agronómiai és környezetvédelmi 
elvárások II.

• információ input
– az informatikai adatbázis

• talajtérképek esetében csak néhány paramétert vesz figyelembe 
, az ország nem teljes területére kiterjedően

• az aktuális adatok (pl.: meteorológiai jelenségek) és azok 
következményeinek követését nem tartalmazza

• a növényállapot-információk (pl.: fenológiai fázis) gyűjtését és 
kezelését nem teszi lehetővé

• felhasználóbarát eszköztár (hardware, software)
– komoly probléma az egymással nem kompatibilis 

rendszerek és eszközök használata
(a gyártói érdekek, iparjog-védelem)

– kiemelt feladat az alacsony képzettségű felhasználók által 
is jól kezelhető alkalmazások, kezelőfelületek fejlesztése



Agronómiai és környezetvédelmi 
elvárások III.

• termesztéstechnológiai ismeretek a 
növényfaj és -fajta szintjén
– eddigi kutatások két növényfaj (őszi búza, 

kukorica) termesztéséről, illetve a technológiai 
beavatkozásokra adott élettani reakcióikról 
gyűjtöttek ismereteket

– hazánkban legalább további 12 - nagy 
terülten termesztett - növényfaj esetében 
lenne szükség hasonló ismeretek gyűjtésére



Agronómiai és 
környezetvédelmi elvárások IV.

• helyspecifikus munkagép-vezérlési 
eszközök kialakítása
– manapság leginkább a tápanyagellátás és a 

növényvédelem gépeinek vezérléstechnikai 
megoldásai a legfejlettebbek

– a növénytermesztési technológiák további 
munkagépeinek vezérléstechnikai fejlesztése 
szükséges (pl.: talajművelés)



Precíziós növényvédelem I.
A precíziós növényvédelem célja: 
az egy adott termőhelyen változatos képet mutató 
károsító szervezetek pontos felderítése és olyan 
védekezési technológia alkalmazása, amely nyomon 
követi heterogén előfordulásukat.

Így a kezelendő terület nagy részén (ahol a kártételi 
küszöb alatt marad a károsítás mértéke) elmaradhat 
a védekezés
• költségmegtakarítás érhető el
• a terület peszticid-terhelése csökkenthető



Precíziós növényvédelem II.
A precíziós növényvédelem három fő tevékenységet 
foglal magában:
• a növényi károsítókkal és a növényvédelemmel 

kapcsolatos adatok és jelenségek nagypontosságú, 
folyamatos hely- és időmeghatározását,

• térinformatikai adatfeldolgozást és elemzést,
• magas szinten automatizált helyspecifikus, terepi 

munkavégzést

Aszerint, hogy a fenti három munkafolyamat időben és 
technikai eszközrendszerében hogyan valósul meg, 
beszélhetünk:

– egyidejű (on-line, real-time)
– eltérő idejű (off-line) 

megvalósításról.



Precíziós növényvédelem III.
A megvalósítás folyamata:
• adatfelvételezés
• döntési logikai rendszer (algoritmus) 

felépítése
• kijuttatási eszközrendszer kiválasztása

lehetővé válik egy ökonómiai küszöb 
meghatározása



Precíziós növényvédelem IV.
A károsítókat „megjelölhetjük”:
• térinformatikai azonosítókkal

(térbeni elhelyezkedésüket, terjedésüket mutatja)
• időazonosítókkal

(szaporodási intenzitásukat, mozgásukat mutatja)

• gyors és intenzív változás jellemző a növényi 
kórokozók és kártevők térbeli és időbeli 
megjelenésére

• a gyomnövények minden szempontból 
viszonylagos stabilitást mutatnak



Precíziós gyomszabályozás I.
• szántóterületeink gyomosodási hajlama nagy

(a vegetatív növekedés erőteljes, faji összetétel 
gazdag)

• a sűrű vetésű kultúrák gyomelnyomó-képessége 
nagymértékű

• a vizsgálatokat (felvételezést) mindig integrált 
gyomszabályozási szemlélettel kell végezni
(a folyamatvezérlés irányulhat permetezőgépre, kaszára, termikus 
eszközre)

• figyelembe kell venni egy adott területen a 
gyomnövények:
– faji és
– morfoökológiai csoportok 

szerinti összetételét



Precíziós gyomszabályozás II.
Egy gyomfelvételezési mintatér ideális mérete: 2x2 m

A gyomfelvételezés ideális időpontja:
• cél: tájékozódás a gyomflóra-összetételről

– gabonaszakaszban: 
tavasz végi-nyár eleji felvételezés

– kapásnövény-szakaszban:
nyár eleji felvételezés

• cél: posztemergens technológia alkalmazása:
közvetlenül az állománykezelés előtt



Precíziós gyomszabályozás III.

A gyomfelvételezés során a gyomfajok 
alábbi ismérveit kell rögzíteni:
• átlagborítottságot
• előfordulási gyakoriságot
• dominancia-sorrendet
• morfoökológiai spektrumot
• életforma-megoszlást
• az egy- és kétszikű fajok arányát



A precíziós gyomszabályozás 
IV.

A gyomirtás-tervezési folyamat lépései:
• a tábla határvonalainak felvétele GPS-szel
• mintakiosztási terv elkészítése
• mintaterek felkeresése
• gyomborítottság felvételezése
• technológiai variánsok értékelése, ökonómiai 

optimum meghatározása
• gyomirtási gépvezérlési program előállítása
• a kezelés végrehajtása
• utóellenőrzés, adatarchiválás



A precíziós gyomszabályozás V.
• összességében 

megállapítható, 
hogy főleg az 
évelő gyomok 
elleni 
posztemergens
gyomirtásban 
használható 
eredményesen 
a precíziós 
technológia

Összehasonlító gyomborítottsági térkép 
(fiatal növény – kifejlett növény)



Az adatgyűjtés műszaki és informatikai háttere -
Folyamatos talajellenállás-mérés I.

• a talajtömörödés az egyik leggyakoribb talajhiba, mely 
művelési hibákra vezethető vissza

• nagy energiájú talajművelési műveleteknél (pl.: lazítás) 
kiemelt feladat a művelés szükségességének 
megállapítása

• a talajtömörödés mértékének megállapítására 
penetrométeres méréseket végzünk

• a talajművelő eszközön ébredő dinamikus erőhatások 
azonban különböznek a penetrométerrel mérhető 
statikus erőktől

• a penetrométeres mérések további hátránya
– pontszerű mérés (a gyűjtött információ pontossága erősen 

függ a mintapontok számától és 
elrendezésétől)

– munka- és időigényes



Az adatgyűjtés műszaki és informatikai háttere -
Folyamatos talajellenállás-mérés II.

• az erőgép EHR-rendszerének (Elektrohidraulikus 
Rendszer) erőmérő cellájához kapcsolt kultivátor, 
vagy lazító alkalmazásával a talajellenállás 
folyamatosan (on-line) mérhető

• a mért adatokból talajellenállás-térkép készíthető
• a talajellenállás-mérésre alapozott talajművelési 

technológia jelentősen mérsékelheti a hozam-
heterogenitásokat



Az adatgyűjtés műszaki és informatikai háttere -
Helyspecifikus kijuttatási technika I.

VRA (variable-rate application – változó alkalmazás): 
eljárás, mely során szaporítóanyagot, műtrágyát, 
növényvédőszert stb. a táblán belül helyspecifikusan
juttatunk ki
• térképre alapozott VRA: előre elkészített elektronikus 

térkép alapján történik a kijuttatás
• szenzor alapú VRA: real-time szenzorok jelei alapján 

szabályozott kijuttatás

Egy szabályozott kijuttatásra alkalmas rendszer elemei:
• VRA-szenzorok
• jelfeldolgozó - szabályozó egység
• aktuátorok



Az adatgyűjtés műszaki és informatikai háttere -
Helyspecifikus kijuttatási technika II.

VRA-szenzorok fajtái:
• észlelő

– talaj- és növényszenzorok
• szabályozó

– nyomásérzékelők
– áramlásmérők
– sebességmérő szenzorok



Az adatgyűjtés műszaki és informatikai háttere -
Helyspecifikus kijuttatási technika III.

A jelfeldolgozó-szabályozó egység feladatai:
• észleli a VRA-szenzoroktól érkező jeleket
• input-output adatokat hasonlít össze
• kiszámítja a kijuttatandó mennyiséget

Az aktuátorok feladatai:
• a jelfeldolgozó-szabályozó egység utasításait 

végrehajtják
(pl. nyitnak, zárnak, tengelyt fordítanak)



A precíziós mezőgazdasági 
technológia előnyei

• a precíziós mezőgazdasági módszerekkel 
kezelt mezőgazdasági területekről jóval 
több információt nyerünk, mint 
hagyományos gazdálkodási rendszerben

• környezetkímélő gazdálkodási forma
• jelentős költségmegtakarítást eredményez



A precíziós mezőgazdasági technológia 
terjedését nehezítő tényezők

• elutasító termelői hozzáállás
• a szabványok sokfélesége (hardware, 

fájlformátum)
• szakképzett kezelőszemélyzet hiánya
• jelentős beruházás-igény



Előadás összefoglalása

• a precíziós mezőgazdaság fogalma
• helymeghatározás
• térinformatika (GIS) a precíziós 

mezőgazdaságban
• a precíziós mezőgazdasági technológiákkal 

szemben támasztott agronómiai és 
környezetvédelmi elvárások

• precíziós gyomszabályozás
• helyspecifikus anyag-kijuttatás



Előadás ellenőrző kérdései
• Definiálja a precíziós mezőgazdaság fogalmát!
• Beszéljen a GIS precíziós mezőgazdaságban betöltött 

szerepéről!
• Milyen agronómiai elvárásokat támasztunk a precíziós 

mezőgazdasági technológiákkal szemben?
• Milyen lépésekből áll egy adott táblán a precíziós 

gyomszabályozás végrehajtása?
• Milyen előnyökkel jár a precíziós mezőgazdasági 

technológiák alkalmazása, 
illetve melyek az elterjedését
akadályozó tényezők?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

A következő előadás címe:
Földművelés és talajtermékenység; 

A talajtermékenységet veszélyeztető 
legfontosabb tényezők

• Előadás anyagát készítették: Dr. Schmidt Rezső,    
Dr. Beke Dóra
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