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Digitális megoldásokkal tele van a piac



A precíziós technológia szintjei

1. „Precíz” gazdálkodás – GPS helymeghatározási 
rendszeren alapuló munkaműveletek. Kezelési 
egység a tábla. Sorvezető, automatikus 
kormányzás, flotta követés.

2. Precíziós – hely, vagy egyedspecifikus 
gazdálkodás

• a táblán belüli azonos tulajdonságokkal 
rendelkező részek lehatárolása és azok 
igényük szerinti kezelése (helyspecifikus 
tápanyag visszapótlás, helyspecifikus 
talajművelés, helyspecifikus növényvédelem)

• egyed specifikus álltatartás

3. Menedzsment zóna alapú gazdálkodás 

4. Digitális farm menedzsment – teljes 
gazdálkodási folyamat digitális összekapcsolása, 
irányítása és kontrollálása 



Az agrárgazdaság komplex kihívásai és céljai



Az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett a 
mezőgazdaság adat termelő képessége



A precíziós gazdálkodás elterjedése jelentős 
hatékonyságnövekedést eredményez
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Az azonosított célokat az adatok kötik össze
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Az agrárdigitalizáció várható hatásai
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• Input anyagok és természeti erőforrások felhasználásának hatékonysága

• Hozamnövekedés, minőség növekedés

• Melléktermékek, hulladékok csökkenése

• Kockázat csökkenés (termelés, értékesítés)

• Vezetői döntés hatékonyság növekedés

• Nő a képzett munkaerő igény

• Csökken a betanított fizikai munkaerő igény

• Javul az agrár pályák megítélése a fiatalok között, pozitív karrierkép 

kialakulása

• Létszámhiány a képzett munkaerő terén

• Csökkenő környezeti terhelés

• Csökken az öntöző víz felhasználás

• Növekvő minőség, egészségesebb élelmiszer

• Folyamatos, megbízható (valós) adatok a teljes termékpályáról

• Létrehozható az élelmiszergazdaság „big data” rendszere

• Adatvagyon védelmének szükséglete



Ha ennyire hasznos a 

digitalizáció, 

miért nem terjed 

gyorsabban?



Mert a digitális megoldások alkalmazása az 

agrárágazatban elsősorban 

a vezetői kultúrától függ




