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Alapvető ellentmondás

a célfelület heterogén 
a kezelés homogén





Történeti áttekintés
• Kezdet ‘60-’70-es évek USA (hadiipar)
• ‘80-as évek (logisztika, ipar, vagyonvédelem, földmérés, 

mezőgazdaság)
• ’92 USA első konferencia a mezőgazdasági alkalmazásokról
• ’95 Ausztria (Bulgarini gazdasága)
• ‘90-es évek második fele Mo-on: hozamtérképezés, precíziós 

tápanyag utánpótlás módszerének kidolgozása
• 2000. március Martonvásár
• 2000-2004 NKFP
• 2004-2007 GAK
• 2006-tól fejlesztési kísérletek Zimányban







A precíziós növényvédelem 
feltételrendszere

 Pontos földrajzi helymeghatározás (DGPS, tér és 
idő)

 Károsító felvételezés, adatfeldolgozás, döntés-
előkészítő algoritmusok, kijuttatás-vezérlés

 Automatizált terepi munkavégzés (kijuttatás 
technika)

Megvalósítás:
 On-line (real-time) módszer
 Adatbázison alapuló (utófeldolgozásos) módszer



Hozamtérképezés, precíziós tápanyag-visszapótlás



Búza

Kukorica



Megvalósítás
-Online (real-time) módszer

- képfelismerő optikával
- „zöld szenzor”-ral

- Adatbázison alapuló módszer



On-line módszer
Érzékelés, információ feldolgozás, vezérlés - egy menetben



Az on-line módszer 
előnyei és hátrányai

Előnyök: 
Teljes felületi mintavétel és adatrögzítés
Hátrányok:
A fejlesztés rendkívül drága
„Mesterséges látás” nehézségei
Az észlelés és döntés közötti idő rövid
Kis gépi teljesítmény



Utófeldolgozásos 
módszer, adatbázis 

létrehozása és elemzése



Gyomfelvételezés, 
gyomtérképek készítése



Évelő gyomnövények felvételezése





Terület (m2)
Asclepi

as Cirsium 
Convolvulu

s Polygonum

syriaca arvense arvensis amphybium Σ

folt (db) folt (db) folt (db) folt (db)

< 20 2 6 2 0 10

20-50 0 3 3 0 6

50-100 0 8 1 0 9

100-200 0 8 2 0 10

200-400 0 7 0 2 9

400 < 0 2 0 0 2

Összesen: 2 34 8 2 46

Átfedések 
nélkül: 43

Összes 
terület: 12,27 5436,40 552,69 659,87

6661,2
3

Átfedések 
nélkül:

5809,8
1

Átlagos 
terület: 6,14 159,89 69,09 329,94 141,26

Tábla 
területe: 180000 180000 180000 180000 180000

Területarán
y: 0,0068 3,02 0,31 0,37 3,70



Próbálkozások a távérzékeléssel 
kapcsolatban



Próbálkozások a hiperspektrális 
műholdas detektálással



Eddig kifejlesztett és a gyakorlatban 
használható módszerek

• Preemergens gyomirtásnál dózis változtatás a 
talajtulajdonságoknak (H% és KA) megfelelően 
(kukoricában és napraforgóban).

• Búza posztemergens gyomirtás 
helyspecifikusan

• Gyomfolt kezelés évelő gyomok ellen 
permetezőgép keretszakaszolással.

• Tarlókezelés és sorköz kezelés Weed Seeker-
rel









Precíziós vetés, váltózó 
állománysűrűséggel



Precíziós gyomszabályozási 
fejlesztések napraforgóban

(2007-2008)

Preemergens gyomirtásnál dózis 
változtatás a talajtulajdonságoknak 

megfelelően.











Precíziós gyomirtás őszi 
búzában

2007 tavaszán 340 hektáron









Gyomfolt kezelés permetezőgép 
keretszakaszolással.





Teljes tábla területe: 1,58 ha

A kezelendő terület, a gyomos foltok területe a 3 
méteres bufferzónával: 0,3 ha

A terület: 19 %-a

Gyomos foltok kezelése



Teljes tábla területe: 1,58 ha
A kezelendő terület, a gyomos foltok területe a 3 
méteres bufferzónával: 0,3 ha

Szakaszolás nélkül, 18 méteres 
munkaszélesség esetén a kezelt terület 
nagysága 0,54 ha, ez a teljes tábla területének a 
34 %-a.



Szakaszolás nélkül, 18 méteres munkaszélesség 
esetén a kezelt terület nagysága 0,54 ha, ez a 
teljes tábla területének a 34 %-a. 

Szakaszolással a kezelt terület nagysága 0,39 
ha, ez a teljes tábla területének 25 %-a.



Tarlókezelés szenzor technikával



Precíziós gyomirtás búzában 
2008-ban

340 hektáron a 
terület 47 %-án 

kellett a 
vegyszeres 
gyomirtást 
elvégezni.



Búza gyomirtás helyspecifikus 
szeradagolással, egy menetben 

szárszilárdítóval 2009-ben





Granstar Super
kijuttatási tény
33 ha

Kétszikű gyomok 
előfordulása

Granstar Super 
kijuttatási terv

„A” tartály



Nagy széltippan előfordulási 
helyei Puma Szuper 

kijuttatási terv
Puma Szuper
kijuttatási tény
3 hektár

„B” tartály



122 ha területből

Granstar Super-rel kezelt 33 ha

Puma Super-rel kezelt 3 ha

Átfedés 1 hektáron

Nem kezelt terület 90 hektár (73 %)



Őszi búza gyomirtási összesítés
2009 tavasz

• Vadépuszta 122 ha 
• Vadépuszta   28 ha
• Patalom 45 ha

Összesen:    195 ha
Gyomirtás nélküli terület: 148 ha (76 %)

Ezzel szemben áll: 2 fő 3-3 munkanap gyomfelvételezés, kb. 8  
óra adatrögzítés, gyomirtási terv programozás.





25 cm





Gyomirtó szer megtakarítás az 
alkalmazott precíziós módszerekkel

• Őszi búza gyomirtásnál: 50-80 %
• Kukorica és napraforgó teljes felületű 

preemergens gyomirtásnál: 17-25 %
• Kukorica korai poszt gyomirtás 

sávpermetezéssel, Garford sorvezérelt 
kultivátorozással, posztemergens 
sávpermetezéssel: 50-60 %



Kutatások a növényvédelmi 
állattan területén



Kapcsolat a talaj víztartalma, ellenállása és a terrikol lárvák egyedszáma között



Március Május

Július Szeptember

A drótférgek gócszerű és szezonális előfordulása agyagbemosódásos 
barna erdőtalajban



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a precíziós mezőgazdaság 
kialakulásának történetét!

• A precíziós mezőgazdaság három feltétele?
• Mi a GPS használatának előnye a 

gyomfelvételezéseknél?
• Mit jelent az on-line szervezés a precíziós 

gyomszabályozásban?
• Milyen eredmények várhatók a precíziós 

növényvédelemtől? 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
KALÁSZOS GABONÁK INTEGRÁLT 

NÖVÉNYVÉDELME

Előadás anyagát készítették:
Ábrahám Rita, Érsek Tibor, Kuroli Géza, Németh Lajos, Reisinger Péter
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