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Az IKR Rt. Bábolna, m int m egha
tározó szántóföldi integrátor folyam a
tosan azon munkálkodik, hogy a világ
ban elért, valam int saját fejlesztési 
eredm ényeit term elő partnerei szolgá
latába állítsa . Ezeknek a gondo la
toknak a jegyében kezdte meg a precí
ziós gazdálkodás m agyarországi adap
tációját, hiszen a gazdálkodók régi vá
gya volt a helyspecifikus növényter
mesztés m egvalósítása, am ellyel te r
vezhető, kézben tartható, kontrollálha
tó , környezetkím élő és fenntartható 
növényterm esztési és talajhasználati 
gyakorlat valósítható  meg. Ezzel a 
még újnak számító technológiai m ód
szerrel lehetőség van a helyi igények
hez igazodó vetőmag, műtrágya, nö
vényvédő szer differenciált kiju ttatá
sára, a m űveletek m ódjának táblán be
lüli változtatására.

A precíziós gazdálkodás feltétel- 
rendszerét a DGPS (D ifferential G lob
al Positioning System =D ifferenciális 
g lobális helym eghatározó rendszer), 
m egfelelő regisztrálási technika, infor
m atikai, térinform atikai háttér, meg
b ízható  adatbázis és szaktanácsadó 
rendszer valam int a változtatható ada
golásra képes vető-, perm etező- és mű- 
trágyaszóró gépek jelentik .

A hagyom ányos növényterm elés
ben a tábla a legkisebb egység, am e
lyet alapul vesznek az optim ális keze
lésigények m egállapításánál. A GPS- 
szel történő helym eghatározás lehető

vé tette a talaj és hozam tu lajdonsá
gok táblán belüli rögzítését. H elyze
tünk m inden pillanatban és folyam a
tosan m eghatározható, így a táblam é
retnél kisebb egységekben „gondol
kodhatunk” , tehát figyelem be vehet
jü k  a táblán belüli eltérő talajfizikai, 
talajkém iai és így term ékenységi tu 
lajdonságokat, a gyom ok, kártevők, 
kártételek  táblán belül előforduló vál
tozékonyságát stb. A hagyom ányos 
term esztési eljárások, m űveletek ösz- 
szekapcsolása a térbeli inform ációk
kal je len ti a precíziós gazdálkodás lé
nyegét.

A cél m indenekelőtt a gazdaságos
ság és a hatékonyság növelése. A pre
cíziós gazdálkodás jövőbeni széles kö
rű elterjedését indokolja a környezet- 
védelem nagyfokú igénye, minőségi 
term ékek előállítása, term őföldjeink 
védelme és nem utolsó sorban a költsé
gek csökkentése a hatékonyság növe
lése mellett.

Bár a technológia nagy beruházást 
igényel, a term elési költségek csökke
nésével a beruházás reális időn belül 
m egtérül. Nem beszélve arról, hogy 
egy ilyen rendszer nagyobb területen 
(több ezer hektár) is alkalm azható, ami 
a fajlagos költségeket jelentősen csök
kenti.

Világossá válik, hogy a precíziós 
gazdálkodás a fenntartható m ezőgaz
dasági fejlődés egyik alapvető esz
köze.



Ezen technika m egvalósításához el
ső feladatunk, hogy a gépeket alkal
massá tegyük egyrészt a m egfelelő in
form ációk rögzítésére, továbbítására, 
vagyis az inform ációk alapján született 
döntések autom atikus m egvalósításá
ra.

A tíz éve még elérhetetlennek tűnő 
precíziós gazdálkodási technológia  
mára már olyan szintre ju to tt el, hogy 
2000-ben m egvalósíthattuk a m űtrágya 
differenciált kijuttatását.

Az IKR Rt. 4 éve kezdte meg kísér
leteit a precíziós gazdálkodás terü le
tén. Természetesen a kezdet nem volt 
könnyű és a rendszer tökéletesítéséig 
is még számos feladatot kell m egolda
nunk. A Széchenyi terv keretében el
nyert pályázati tám ogatással 17 kon
zorciumi tag tudom ányos és gyakorlati 
szakem bereinek közös m unkája ered
m ényeként egy teljes körű szaktanács- 
adási rendszer kiépítését tűztük ki cé
lul, hiszen a precíziós gazdálkodási 
technológiával egy tervezhető, kézben 
tartható, kontrollálható gazdálkodási 
rendszer valósítható meg.

A k ísérle teket a hozam m éréssel 
kezdtük, m ajd célul tűztük  ki a 
helyspecifikus tápanyag- visszapótlás 
üzemi körülm ények közötti m egvaló
sítását. Már most elm ondhatjuk, hogy 
egyes elemeiben működő rendszerről 
van szó.

A négy éve m egkezdett kísérleti 
munkánk során szerzett gyakorlati ta
pasztalatainknak, kollégáink szaktudá
sának, a program ban részt vevő gaz
dálkodók hozzáállásának, a kutatás- 
fe jlesz tési lehetőségeknek , és nem 
utolsó sorban az IKR jelentős anyagi 
áldozatvállalásának köszönhetően el

képzeléseink szerint rövid időn belül 
rendszerszintű term esztéstechnológiai 
eljárást tudunk átadni a gyakorlatnak, 
amely nagyban segítheti a fenntartható 
és környezetkím élő talajhasználatot.

A kiválasztott gazdaságokban rész
ben a már meglévő, korábbi talajv izs
gálati adatokra, később a friss ta la j
vizsgálati eredm ényekre tám aszkodva 
a gazdaság szakem bereivel konzultál
va kerültek kijelölésre a kísérleti táb
lák.

2001-ben 1000 hektáron készítet
tünk, 2002-ben pedig 1600 hektáron 
készítünk  hozam térképet kukorica, 
szója, búza és árpa növény esetében. 
Ezeken a területeken m egtörtént a ta
lajvizsgálat és a folyékony m űtrágya 
differenciált kijuttatása.

A m űszaki háttér kialakításánál ki
emelt feladatként kezeltük részben a 
gépi kapacitások  összehangolását, 
m ásrészt a m érőeszközök kiválasztá
sát, és a különböző m érési technológi
ák átjárhatóságának m egterem tését.

Arra törekedtünk, hogy egy egysé
ges rendszerre adaptáljuk a technoló
giát, annak ellenére, hogy fejlesztő 
m unkánk során m egoldottuk a rend
szerek közötti átjárhatósági, kom pati
bilitási problém ákat. A betakarítógép
re, a traktorra és a talajm intavételhez 
használt terepjáróra az RDS PF rend
szer berendezéseit és szoftvereit vásá
roltuk meg.

Baracskán az A nnam ajori Kft-nél 
300 hektáron alkalm azzuk nagyüzemi 
körülm ények között ezt a technológiát.

Alapvető célunk a teljes körű infor
m ációval rendelkezve hatékonyabban 
használják fel a gazdálkodók a pén
zünket.



_________________________

Baracskán a szántóföldi növényter
m esztés során a technológiai fegyelem 
betartására törekedtünk, azonban a to
vábbhaladás extenzív feltételei kim e
rültek.

1. ábra: Hozam- és szemnedvesség 
mérés

A továbblépést a precíziós gazdál
kodás bevezetése jelenti. Ezért is üd
vözöltük a gondolatot, hogy részt ve
hetünk e programban. A program alko
tó partner kiválasztása során elsődle
ges szem pont volt, hogy a kísérleteket 
végző gazdaságokban m agas szintű 
szántóföldi term elésirányítás folyjék, 
és m egfelelő fogadókézség legyen az 
új eljárások iránt.

E technológiai rendszer feltételezi 
a magas fokú technikai fegyelm et és 
precizitást. Baracskán m indezt m egta
láltuk.

Ezen cikkben ism ertetjük Barac
skán az M 4-5. sz. táblán elért eredm é
nyeket.

A betakarításra RDS terméshozam 
ellenőrző- és hozam térképező rend
szerrel felszerelt arató-cséplő géppel 
került sor.

Konkrétan ez a technológia betaka
rításkor egy hozam térkép készítésével 
indul, majd ez alapján készül a m inta

vételi terv és ezt követi a talajm intavé
tel. A hozam térkép és a talajm inta is
m eretében már elkészíthető a differen
ciált tápanyag visszapótlási terv, majd 
pedig a folyékony m űtrágya kijuttatás. 
Ez tehát egy term elési ciklus, azonban 
a talajm intavétel, hogy minden ciklus
ban elvégzendő-e, még tapasztalatokat 
igényel, m ert vannak időszakok ami
kor nem áll rendelkezésre elegendő idő 
ennek elvégzéséhez (pl.: későn betaka-

2. ábra: Hozamtérkép (búza, 2001., M 
4-5. sz. tábla)

ríto tt kukorica után őszi gabona veté
sekor).

A rendszer a műholdas helyzetm eg
határozáson alapul (GPS).

3. ábra: Az M 4-5. sz. táblán folytatott 
kísérletek területi elhelyezkedése



4. ábra: Talajmintavételi terv 
(2001., M 4-5. sz. tábla)

A betakarító gép tehát fel van sze
relve egy műholdas helyzet m eghatá
rozó egységgel (GPS vevő), valam int 
egy hozam- és szem nedvesség mérő 
berendezéssel és egy fedélzeti szám í
tógéppel, amely az adatok rögzítését, 
részben kiértékelését elvégzi.

A hozam adatok fe ldo lgozásakor 
hozamtérkép készül, ami a gyakorló 
szakembernek több dologra is rá irá
nyítja figyelmét, pl.: m ilyen term és

veszteséget eredményez a gyomos te
rület, tábla széleken m eddig érvénye
sül a szegélyhatás, milyen összefüggés 
van táblán belül a szintkülönbségek és 
termés mennyiségek között stb.

A 2. ábrán a 2001. évben készített 
hozam térkép látható búza növény ese
tében.

Mint em lítettük több konzorciumi 
taggal dolgozunk együtt. A 2. ábrán 
látható tábla egy 110 ha nagyságú terü
let. A tábla 75 ha-os részén kukoricát, 
a fennm aradó 35 ha nagyságú részén 
pedig búzát vetettek A kisebb, 35 ha 
nagyságú táblarészen, valam int a 75 ha 
nagyságú tábla 18 ha-on gyom irtási k í
sérletet állítottak be a konzorcium ban 
részt vevő tagok (3. ábra).

A hozam adatok kiértékelése után 
elkészítettük a m intavételi tervet (4. 
ábra) a nagyobb táb larészen , m ajd 
m egtörtént a m intavételezés. Termé
szetesen a m intavételi helyek m egke
resése is műhold vevő alkalm azásával 
történik (5. ábra).

Ezt követően a talajvizsgálati (6., 7., 
8., 9. ábra) és a hozamadatok ismereté-

5. ábra: GPS-es navigáció talajmintavétel során



6. ábra: Arany-féle kötöttségi térkép 
(2001., M 4-5. sz. tábla)

7. ábra: Humusz-ellátottsági térkép 
(2001., M 4-5. sz. tábla)

8. ábra: Foszfor-ellátottsági térkép 
(2001., M 4-5. sz. tábla)

9. ábra: Kálium-ellátottsági térkép 
(2001., M 4-5. sz. tábla)

ben szaktanácsadó javasla ta  alapján 
számítógépes program alkalmazásával 
elkészíthető az optimális tápanyag vis
szapótlási terv (10. ábra), amely ko
moly szakmai ismereteket igényel.

A folyékony m űtrágya szóró szin
tén  rendelkezik  m űholdas helyzet 
m eghatározóval, valam int fedélzeti 
szám ítógéppel, amely itt már differen
ciált kijuttatás vezérlését végzi a műt- 
rágyázási tervnek m egfelelően (11. áb
ra). A differenciált szuszpenzió k iju t
tatást a Szent István Egyetem A utom a
tizálási Tanszék és az FVM M űszaki 
Intézet dolgozóinak közrem űködésé
vel valósítottuk meg.

K örnyezetvédelm i szem pontból 
sem m ellékes, hogy azokra a részekre 
a táblán belül, ahol kevesebb term ésre 
szám íthatok, nem szórok ki feleslege
sen többet a hasznosulandónál, m int 
ezt tesszük, am ikor egyenletes kiju tta
tást végzünk a je len leg  hagyományos 
technológiánál

Az IKR Rt. m ár 2000-ben m egvaló
sította a szilárd m űtrágya ugyancsak 
differenciált k ijuttatását más kísérleti 
tábláján.

A kisebb táblarészen a 2002. évi 
hozam térkép alapján  végeztük el a 
m intavételt 2002. tavaszán. A 12. áb
rán látható hozam térkép a búza hoza-



10. ábra: Szuszpenziós kijuttatási terv 
(kg/ha) (2001., M 4-5. sz. tábla)

mok táblán belüli változékonyságát 
mutatja. Ezekre a hozambéli eltérések
re alapulva készült el a ta la 
jm intavételi terv (13. ábra).

takarítása. A l ó .  ábra az elkészült ku
korica növény hozam térképét mutatja. 
A narancssárga színű alacsony hozamú 
táblarész nagyon jó l visszatükrözi a 
gyom irtás hiányát, szemben a 10,1 t/ha 
hozam ot is elérő m egfelelő gyom keze
lésben részesített táblarészekkel.

Ahol ezt a rendszert kipróbáltuk már 
az első információk, benyomások jók 
voltak. A term elők kinyilváníto tták  
azokat a szándékukat, hogy a technoló
gia fejlesztésében érdekeltek és hajlan
dóak többlet áldozatra is, hiszen egy 
ilyen rendszer beüzemelése, kipróbálá
sa többlet idő- és anyagráfordítással jár.

A techn ika m ind színvonalában, 
mind a szolgáltatási lehetőségek tekin

t i .  ábra: Differenciált szuszpenziós kijuttatás utasítási terv alapján

A talajvizsgálati adatokból prezen
tált foszfor- (14. ábra) és kálium (15. 
ábra) ellátottsági térképek is igazolják 
a táblán belüli heterogenitást.

Ez évben októberében m egtörtént a 
75 ha nagyságú táblarész precíziós be

tétében tovább korszerűsödik. A m ű
holdas helym eghatározássa l egyre 
m egbízhatóbb és egyre nagyobb infor
m ációhalm azt nyerhetünk, am elyet ki
egészítve a térinform atika egyéb adat- 
gyűjtési lehetőségeivel szilárd alapot
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12. ábra: Hozamtérkép 
(búza, 2002., M 4-5. sz. tábla)

14. ábra: Foszfor-ellátottsági térkép 
(2002., M 4-5. sz. tábla)

terem thetünk az összefüggések feltárá
sához.

Közeli céljaink között szerepel a 
te rü le t és növényfaj bővítése m ellett 
a vetőm ag és a növény  védőszer 
helyspecifikus, d ifferenciált k iju tta 
tása.

A teljes siker érdekében je len leg  is 
és a jövőben is m eghatározó szem 
pont lesz mind a term elést irányító 
szakem ber, m ind a gépeket üzem elte
tő szem élyek kiválasztása, hiszen a 
legprecízebben előkészített, m egter
vezett technológiai folyam at nagyban

13. ábra: Talajmintavételi terv 
(2002., M 4-5. sz. tábla)

15. ábra: Kálium-ellátottsági térkép 
(2002., M 4-5. sz. tábla)

m úlik a végrehajtó szem élyzet hozzá
állásán. Fontos, hogy a m unkában 
rész t vevők fe le lő sen  á térezzék  a 
m unka célját, bonyolultságát és azo
nosuljanak vele.

A kiválasztott gazdaságokban, köz
tük Baracskán m egítélésünk szerint ezt 
a célt részben elértük, m ásrészt bizo
nyos m unkákat külső szakember bevo
násával kell elvégeztetnünk, aki az 
adott tém ában begyakorolta magát.

M eggyőződésünk szerint az IKR 
Rt. országos hálózati rendszere, a ter
m előkkel k ialakított korrekt kapcsola-



15. ábra: Hozamtérkép 
(kukorica, 2002., M 4-5. sz. tábla)

A fejlesztő munka gyakorlati k iv i
te lezése során tudatosu lt bennünk, 
hogy milyen komplex feladat a munka- 
folyamatok, m unkafázisok, gépi kapa
citások  és a különböző rendszerek 
adatbázisainak összehangolása.

Konkrét szám vetést még nem tud
tunk készíteni a várható előnyök és rá
ford ítások  arányáró l, hiszen ehhez 
több éves adatsorra van szükség, de az 
eddigi tapasztalatok , kapott adatok 
korszakos változás lehetőségét sugall
ják  a jelenlegi term esztési gyakorlat 
m egváltoztatására, pontosítására.

ta nagyban segítette a fenti elképzelé- (Dr. íMoCnár I s tv á n —
sek m egvalósítását. (Dr. (Pecze Z suzsanna


