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Szelektív egyszikűirtó helyspecifikus kijuttatása herbicidtoleráns kukoricában 
Szerző: Kauser Jakab 

K-Prec Kft. 
 
A tavasz elején vásároltunk egy alapkivitelű, belépő kategóriás drónt, hogy 

megismerkedjünk a drónok mezőgazdasági felhasználhatóságával. Kíváncsiak voltunk, hogy 
hogyan és milyen adatokat tudunk gyűjteni a tábláinkról egy olyan eszközzel, amely 
semmilyen extra felszereltséggel nem rendelkezik. A különböző extra szenzorok hiányában 
tehát valamilyen egyszerűbb felvételezésben szerettük volna hasznosítani, kipróbálni. 
Kézenfekvő ötlet volt, hogy az eszközt olyan felvételezés céljából használjuk, amelynek 
eredményére alapozva elvégezhetjük a posztemergens kontakt herbicid helyspecifikus 
kijuttatását. Olyan műveletet kellett választani, ahol a gyomokat nem kell faj szinten 
meghatározni, hanem elég csak felismerni. Fejér megyében a kukoricatermesztés egyik 
nehézsége a rezisztens fenyércirok jelenléte. Erre a problémára megoldás lehet a herbicid 
toleráns kukorica hibridek termesztése, mely során cikloxidim hatóanyagú herbicid 
kijuttatásával csökkenthető az adott területen lévő fenyércirok állomány kártétele. Az 
említett drón segítségével kísérletet tettünk a fenyércirok táblán belüli felvételezésére, majd 
a cikloxidim hatóanyagú herbicid kijuttatásának helyspecifikus elvégzésére. 

 
A kísérlet bemutatása 

A kísérleti tábla egy 31 hektáros precíziós technológiával művelt terület volt. A vetésre 
április 21-én került sor, mely után izoxaflutol hatóanyagú herbiciddel végezték el az 
alapgyomirtást. A drónos lerepülést május 12-én végeztük. A területen két felszállásból kb. 
2x10 hektárt repültünk le, előre beállított paraméterek alapján megtervezett repüléssel. 35 
méter magasan repültünk, így kellően részletes felbontású képet készített az eszköz (1. és 2. 
kép). 

  
1. kép: elkészített ortofotó átnézeti kép 2. kép: ortofotó nagyítása már számítógépen 

Az elkészített átnézeti kép (ortofotó) segítségével határoztuk meg a gyomok táblán 
belüli elhelyezkedését. Ez volt a legidőigényesebb része a folyamatnak, mivel a kultúrnövény 
és a gyom esetében is egymáshoz hasonlító egyszikű növényekről beszélünk, ezért azokat 
algoritmus vagy valamely index segítségével nem lehetett elkülöníteni a rendelkezésre álló 
nyersadatokból. 

A munkafolyamatnak ebben a fázisában szembesültünk még egy problémával, 
mégpedig a helymeghatározás pontatlanságával. A drón kb. 1 méteres, a kijuttatást végző 
permetező kb. 35 cm-es pontossággal tudja saját helyzetét meghatározni. Ezért minden 
egyes gyomot másfél méter sugarú körben lehetett meghatározni, ami nagyban növelte a 
kísérlet pontatlanságát.  
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A következő lépés a kijuttatási terv, vagy jelen esetben inkább a kijuttatási határvonal 
monitorba történő feltöltése volt, mely zökkenőmentesen történt (3. kép).  

 

 
3. kép: Drón ortofotó és a „kijuttatási” határvonal 

Eredmények 
A kijuttatás után a kísérlet szakmai értékelését a gazdálkodó partner maga végezte, aki 

a teljes területen gyomfelvételezést végezve szakmailag elfogadta a helyspecifikus kijuttatás 
hatékonyságát. 

 
Mennyit sikerült a technológiával megtakarítani? 

Az alábbi egyszerű táblázatban tüntettem fel, hogy milyen költségek merültek volna 
fel, ha a területet homogén kijuttatásban részesítjük (A oszlop) és milyen költségek 
keletkeztek a helyspecifikus kijuttatás révén (B oszlop). 

 
1. táblázat: A homogén és a helyspecifikus herbicid-kijuttatás összes ráfordításának 
különbözete 

Költségtípus 

Az egyes 
költségtípusok 

egységára 
(Ft/ha) 

Összes költség homogén 
kezelés esetén (Ft) 

(A) 

Összes költség 
helyspecifikus kezelés 

esetén (Ft) 
(B) 

Területnagyság - 21,272 5,422 

Kijuttatás 3500 74.452 74.452 

Szaktanácsadás 2450 0 52.116 

Herbicid 15.492 329.546 83.998 

Összes költség - 403.998 210.566 

Különbözet - - 193.432 
Forrás: Saját számítás, 2018 

Figyelemreméltó megtakarítást sikerült a nagyfokú pontatlanság ellenére is elérni egy 
alapkivitelű drónnal, mely az első felvételezésnek köszönhetően meghozta az árát! 
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A bábolnai kísérleti tábla felvételezése 
 

Bevezetés 
A kiállítás közelében kijelölt kísérleti területet a vegetáció tavaszi-nyári időszakában 

több alkalommal drónnal lerepültük, melynek célkitűzését és eredményeit az alábbiakban 
ismertetem. A kísérleti területen kezdetben őszi búza és kukorica kultúrák, míg később 
kizárólag kukorica volt. A felvételezések alkalmával arra kerestük a választ, hogy egy 
alapkivitelű drónnal milyen minőségben tudunk felvételeket készíteni, illetve egy-egy repülés 
alkalmával milyen adatokra tudunk szert tenni? 

 
A felvételezés folyamata 

A négy hektáros terület fölött előre tervezett útvonalon repültük le három különböző 
időpontban a területet. Ezek június, július és augusztus hónapokban voltak. A repüléseket 35 
méter magasan végeztük, hogy kellően részletes felbontású felvételek készüljenek a tábláról. 
Az előre tervezett útvonalon a drón végighaladt, közben a megadott paraméterek szerint 
fényképeket készített. Ezen fényképeket a repüléstervező programba visszatöltve, egy nagy 
átnézeti ortofotóvá illesztette a program. A drón kamerája csak a látható tartományban 
készített felvételeket. 

 
Eredmények 

Milyen adatokra tudtunk szert tenni? Milyen módon lehet a felvételeket felhasználni? 
 

Egyedszintű vizsgálat 

4. kép: Vetés ellenőrzésére alkalmas nagyfelbontású drónfelvétel 

 
A drón által elkészített felvételek 1cm/pixel felbontásúak így minden egyes kukorica 

növény elkülöníthető a felvételen (4. kép). Különböző szoftveres algoritmusok az ilyen 
képekből könnyedén készítenek tőszámelemzést, de akár kártevő okozta kelési probléma 
vagy vetőgép beállítási probléma is felfedezhető egy ilyen felvételen. 

 
Amellett, hogy a kultúrnövényen egyedszintű vizsgálatot tudunk végezni, ezen 

részletességű fényképek alkalmasak lehetnek a kultúrnövény gyomnövénytől való 
megkülönböztetésére is. A gyomnövények fajszintű meghatározásához nem találom kellő 
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részletességűnek, viszont a gyomosodási foltok felderítésére kiválóan alkalmas módszer 
lehet. Ezt támasztja alá a korábban bemutatott egyszikűirtó kijuttatási kísérlet, de más 
gyomnövények (pl. mezei acat) megkülönböztetése is lehetséges. 

 
Problémás foltok felmérése 

 
5. kép: Táblán belüli foltok felvételezése 

 
Az egyedszintű vizsgálaton felül a táblán belül jelentkező problémás foltok 

felfedezésére is kiválóan alkalmasak az ilyen jellegű felvételek (5. kép). A kísérleti terület 
lerepülésekor jól látható foltot tudtunk elkülöníteni. Az ilyen felméréseknek például 2018 
tavaszán volt nagy jelentősége, amikor a késői tavaszkezdet után mindenki be akarta pótolni 
az időjárás okozta lemaradást a kint lévő kultúrákban, a belvizes területek viszont egy-egy 
gazdaságban nagy százalékban akadályozták a munkákat. 

 
Tarló felvételezés 

 
6. kép: Helyspecifikus kijuttatás előtti tarlófelvételezés 
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A kísérleti terület szomszédságában a második felvételezés alkalmával gabonatarló 
volt, melyről szintén készült felvétel (6. kép). A drón által készített nagy felbontású képeket 
tehát tarlók feltérképezésére is használhatjuk, melyek segítségével előkészíthetjük a totális 
gyomirtószerek differenciált kijuttatásának előírási térképét.  

Nyugat-Európában elterjedt technológia a használatban lévő nitrogén szenzorokat 
glifozát differenciálásra is használni. Ez a módszer azon egyszerű elven alapul, hogy ahol 
magasabb a tarlón a vegetációs aktivitás, ott nagyobb a gyomosodás, ahol alacsonyabb, ott a 
gyomosodás mértéke is alacsonyabb. A nitrogénszenzor hiányában a drónfelvételek 
képezhetik alapját a differenciált glifozát kijuttatásnak, vagy a lémennyiség változtatásával, 
vagy a gyommentes területek kezeletlenül hagyásával. 

Továbbá hazai kutatások kapcsolatot mutattak ki a tarlón fellelhető gyomok 
elhelyezkedése és a jelenlévő drótférgek helyzete között. Ez alapján, ha tekinthetjük a 
gyomokat indikátoroknak, akkor a talajlakók helyzetét is meghatározhatjuk, ezáltal a 
kijuttatandó talajfertőtlenítő inszekticidet is helyspecifikusan juttathatjuk ki. 
 
Következtetések, javaslatok 
 
Összefoglalva tehát az alábbi módon használhatjuk fel a drón által készített felvételeket: 

 Problémás területek meghatározása – talajfolt, vízállás 

 Gyomproblémák felmérése  

 Tarlókezelés megtervezése 

 Növényállomány egyed szintű analízise – vetés ellenőrzése 

 
A bemutatott kísérlet, illetve a bábolnai tábla felvételezései alapján megállapítható, 

hogy a drónok használatának számos lehetősége van a mezőgazdaságban. Az ismertetett 
módszerek lehetővé teszik, hogy gyorsabban és pontosabban térképezzük fel a táblák 
tulajdonságait, ezáltal lehetőséget biztosítva a szakmailag megalapozott döntéseknek. 
Mindemellett azt is meg kell említeni, hogy a gyomirtószerek differenciált kijuttatása nem 
csak költségcsökkentő, de jelentős mértékben hozzájárul a fenntartható termeléshez is.  

 


