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A vállalkozások végső vagy alapvető célja: a tartós fennmaradás,
tevékenységének folytatása hosszú távon, azaz a stabilitás. A tartós
fennmaradás csak úgy valósulhat meg, ha a vállalat gazdasági tevékenysége
során, hosszú távon pozitív eredményt, azaz jövedelmet termel.

Vállalkozás célja

Forrás: tudasbazis.sulinet.hu



A digitális technológia alkalmazásával hogyan változik meg a társadalom. A
felhasználás eleve lehetővé teszi az új típusú innovációt, a kreativitást egy
adott területen, nem csak támogatást és hatékonyságot növel a hagyományos
módszerekben.
A vállalkozások érési folyamaton keresztül összpontosítanak az integráló
technológiákra, mint a szociális, mobil, analitika és felhő szolgáltatásokra,
átalakítva a hagyományos működésüket.

Így jönnek létre a hatalmas vállalkozások:

Digitális transzformáció

Új fogyasztói réteg: Y generáció



Precíziós gazdálkodás folyamata
Adatgyűjtés – Adatok kiértékelése, elemzés – Döntéshozatal - Beavatkozás



Adatgyűjtés – ügyviteli rendszer
Ügyvitelhez szükséges alapadatok
Önköltségszámítás
Adatszolgáltatási kötelezettségek



Adatgyűjtés – automatizált adatrögzítés



Adatgyűjtés – más forrásokból
• Műhold felvételek
• Légifotó
• Drón
• Meteorológiai 

adatok
• IoT
• Mintavétel
• Hozamtérkép
• ISOBUS

IoT (Intenet of Things)
• Adatok könnyű begyűjtése és kezelése
• Gyorsan bevezethető, elérhető innovációk
• Nagy adathalmazok elemzése új betekintést, 

ajánlásokat ad a döntéshozatalnál



Precíziós gazdálkodás alapja a pontos helymeghatározás



Adatelemzés

Hozamtérkép



Adatelemzés

Vízstressz



Adatelemzés
Talajparaméterek folyamatos mérése

• talaj nedvesség
• szerves szén
• szerves N (humusz)
• pH
• P szint
• Mg szint
• Ca



Adatgyűjtés – meteorológiai adatokból 
növényvédelmi előrejelzés



Forrás: A bakonyai villagazdaság nyomai. (PTE-PLT 29646, Szabó Máté felvétele)



Forrás: A bakonyai villagazdaságban gyűjtött növényminták. 
A-fal felett fejlődő növény, B-fal mellett fejlődő növény (Készítette: Szabó Máté)



Adatelemzés



KözösségIoTISOBUSSzenzorok



Döntéshozatal – kijuttatási térképek



Beavatkozás, végrehajtás
Differenciált kijuttatások

• trágyázás
• talajművelés
• vetés
• permetezés
• öntözés



Beavatkozás, végrehajtás

Forrás: trimble.com



Összefoglalás

Specifikus, részterületet érintő jó megoldások találhatóak
Szigetszerű megoldások
Szabványosítás hiánya
Az adatgyűjtést mindenki helyileg végzi, a nagy adatbázisokhoz nincs hozzáférés
Adatbiztonsági és adatvédelmi félelmek
Nincs jelenleg egységes, meghatározott irány
A támogató technológiák gyors fejlődése akadályt képez

Jelenleg nincs egy, mindent ellátni képes, komplex megoldás….De már kopogtat!



Köszönöm 
a figyelmet!
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