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Előzmények

2019. január 1. óta dolgozom Hódmezővásárhelyen.

Első feladataim közé tartozott a precíziós mezőgazdaság oktatásának és kutatásának a beindítása, mivel
a kar nagyon határozottan a digitális mezőgazdaság területén akarja fejleszteni a tevékenységét.

A tangazdaság nyereségesen működik (ritka kivételként) és a kar stratégiájához igazodva a precíziós mezőgazdaság 
területén akar fejleszteni.

Az előzetes véleménykérés alapján úgy tűnik, hogy  KITE és az Axiál helyi képviselete, és központi igazgatása is 
támogatja a tangazdaságot és a kart a törekvéseiben.

Egyelőre nagyon korlátozott anyagi lehetőségek között kellett megkezdeni a munkát.

Célkitűzés

A tangazdaság talajtani felmérésének a megkezdése a precíziós gazdálkodás megalapozására.



2019. február 23-án készült űrfotó az SZTE MGK tangazdaság területéről A Google Earth program felületén
és a fúróval történő talajszelvény mintázásra kijelölt pontok



Az északkeleti táblát (65,7 hektár) vizsgáltuk részletesen
GLM modell folytonos befolyásoló változói: RGB adatok az 1857 raszterpontban
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GLM modell fix befolyásoló változója: 
feltöltődött árok, vízfolyás



GLM modell fix befolyásoló változója:  egykori vízjárta terület
GLM modell folytonos befolyásoló változója: tsz.f.magasság



Célváltozó:
Landsat 8 Band 8 űrfotó kivágat
őszi búza 2015-2016

2016. 03. 17

.                                                           2016. 07. 07.    



Célváltozó:
Landsat 8 Band 8 űrfotó kivágat
kukorica 2017. 07. 19.



Célváltozó:
Landsat 8 Band 8 űrfotó kivágat
napraforgó   2018

2018. 05. 03.

2018. 07. 29.



Eredmények:   őszi búza



Eredmények:   kukorica



Eredmények:   napraforgó



Következtetések:

A precíziós gazdálkodás elkezdéséhez nem kell sok pénz, de érdeklődés az kell.

Ingyenes forrásokból sok adathoz lehet jutni, ingyenes szoftverekkel fel lehet 
dolgozni az adatokat.



További tervek:

Néhány kiegészítő fúrás
Szelvényadatok vizsgálata (várhatóan fontos tényezők: fizikai féleség, sótartalom)
Talaj vezetőképesség mérése 2-3 mélységben (talajszkennelés)
A feltárt mintázatnak megfelelően 3 hektáronkét szántott rétegből átlagminta (tápanyagvizsgálat)

Meteorológiai és talajnedvesség monitoring

Vízmérleg számítások (a növények számára felvehető víz mennyiségének heti, napi becslése)

További, részletesebb időbeli felbontású űrfotók elemzése

Hozamtérkép

Drónos monitoring (talaj, növény)



Köszönöm a figyelmet!


