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Növekvő szakértelem a precíziós 
gazdálkodásban

A KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a Debreceni Egyetem, valamint 
a Balogh-Farm Tépe Kft. – egy mezőgazdasági kkv – 3,6 mil-
lió EUR támogatást kap egy olyan precíziós gazdálkodási rend-
szer kialakítására, amely gazdaságilag fenntartható, könnyen 
végrehajtható, és növeli a termelők nyereségét. Ezenkívül a 
projekt szakértői tudásbázist és kapacitást épít ki a szakterü-
letet érintő, személyre szabott tanácsadás terén. 

A konzorciumvezető KITE felel a meglévő precíziós technoló-
giák továbbfejlesztéséért az agronómiai és a műszaki szak-

területeken, megbízható adatforrásokat nyújtva, valamint automatizálva az adatfeldolgozás és az adatelemzés folyamatait. 
A Debreceni Egyetem munkatársai a precíziós gazdálkodással – pontosabban a trágyával – kapcsolatos kutatást végzik, 
valamint képzési módszertant dolgoznak ki. A Balogh-Farm pedig biztosítja a kutatási és tesztelési folyamatokhoz szükséges 
területet, szakértelmet és felszerelést. 

Ezidáig a projekt lefektette a precíziós gazdálkodás tudományos alapjait (különböző mezőgazdasági paraméterek meghatá-
rozása), és az empirikus kutatásokra alapozva a partnerek összehasonlították a hagyományos és a precíziós gazdálkodás 
terményekre (búza, kukorica, repce, napraforgó és szójabab) gyakorolt hatását. A projekteredmények felhasználásával a kutatók 
képzési módszertani anyagokat dolgoztak ki. 

A környezeti megújítás ösztönzi a helyi 
gazdaságot 
A debreceni Libakertben környezeti megújítást hajtottak végre 
a városrész gazdasági fellendülésének elősegítése érdekében. 
A terület környezet- és családbarát megújításának keretében 
infrastrukturális fejlesztéseket végeztek a lakókörnyezet minő-
ségére és a közbiztonságra összpontosítva, valamint támogatva 
a helyi vállalkozásokat a környék gazdasági tevékenységeinek 
ösztönzése érdekében. A projekt egy tágabb célkitűzéshez járul 
hozzá: a régió gazdasági fejlődését szolgálja azzal, hogy von-
zóbbá teszi a térséget a (fiatal) lakosok számára, jobb életkö-
rülményeket és minőségi oktatási/foglalkoztatási lehetőségeket 
biztosítva számukra. 

A Libakert rosszul karbantartott, elöregedő terület volt Debrecenben. Ugyanakkor a projektnek 
köszönhetően javult a városrész hozzáférhetősége a gyalogos zóna és a parkolóhelyek létrehozása révén. Ezenkívül a helyi 
könyvtár workshopokat és szemináriumokat tart a lakosoknak például a környezetbarát gyakorlatokról, az emberi erőforrások 
fejlesztéséről, a helyi identitásról és a közbiztonságról.

A projekt részeként felújították a helyi parkokat, játszótereket és sportpályákat, és térfigyelő kamerákat telepítettek. A par-
kokban lévő zöld területeket kitakarították, új fákat és cserjéket ültettek, valamint új padokat és ivókutakat helyeztek ki. 

 

A PROJEKT 
KÖLTSÉGE: 

710 000 EUR

UNIÓS 
TÁMOGATÁS: 
630 000 EUR

(88 % ERFA)

A PROJEKT 
KÖLTSÉGE: 

6,5 millió EUR

UNIÓS 
TÁMOGATÁS: 
2 millió EUR

(56 % ERFA)


