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Átadták a 39. AGROmashEXPO Termékfejlesztési díjait
Mint arról a szervezők beszámoltak, a virtuális, 39. AGROmashEXPO Termékversenyére a
koronavírus-járvány okán a megszokottnál kevesebb pályázat érkezett be, így ezúttal a zsűri két
kategóriában hirdettek nyertest.
A Hazai Termékfejlesztési Nagydíjat az Axiál Kft. mAXI-MAP elnevezésű, az interneten keresztül, éves
előfizetés formájában elérhető szoftver szolgáltatása nyerte,
mely a precíziós-helyspecifikus gazdálkodás gyakorlati megvalósítását támogatja. Térképező
modulja az adatok gyors, egyszerű térképezését teszi lehetővé, és képet ad a táblák
heterogenitásáról, valamint lehetőséget ad különböző térképek vizuális összehasonlítására is. Ide a
GPS monitorokból érkező adatok mellett a precíziós gazdálkodáshoz szükséges egyéb adatok –
zónatérképek, talajlabor adatok – is feltölthetők.

A díjat az Axiál Kft. képviseletében Umenhoffer Péter marketingigazgató vette át Feldman Zsolt
mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkártól és Ganczer Gábortól, a Hungexpo Zrt.
vezérigazgatójától

A Tervező modul helyspecifikus műtrágyázási tervek készítését és menedzselését teszi lehetővé –
minden eddiginél gyorsabban és egyszerűbben. Egy varázsló felületen végighaladva pillanatok alatt
elkészíthetők a tervek, melyek a legáltalánosabban használt formátumokba exportálhatók. A
harmadik, Monitoring modul műholdas távérzékelésből származó, folyamatosan frissülő
információkat szolgáltat az időjárásról, a talajról és a növényzetről.
A Hazai Termékfejlesztési Különdíjat a DryerDoctor Kft. „Komplex DryerDoctor szolgáltatás a
szemestermény-szárítás teljes technológiai folyamatára” című pályázata kapta.
Az újdonság, hogy a közelmúltban bevezetett komplex DryerDoctor szolgáltatásban a szárítási
folyamat optimalizálása mellett a cég a teljes technológiára kiterjesztette a folyamatot. A
mérési adatok értékelése során számos kiaknázható tartalékot találtak, melyek a partnereik
kiadásainak jelentős csökkenéséhez, vagy az üzem teljesítményének növekedéséhez járulhatnak
hozzá. Munkatársaik gyakran találkoznak egymáshoz teljesítményben nem illeszkedő,
energiapazarló, az összteljesítményt negatívan befolyásoló kiszolgáló gépekkel, amik a szárítóüzem
hatékonyságát nagymértékben rontják.
Mivel az elmúlt évek során a vízelvonási folyamat hatékony optimalizálásával elnyerték partnereink
bizalmát, az elért sikerek láttán logikus lépésnek tűnt, hogy a teljes technológia diagnosztizálását és
a precíziós, vagyis adatalapú illesztését is kérték. A szárítási folyamat és a technológia teljes
egészét vizsgálva, ezt a magas energiaigényű folyamatot optimalizálva érhető el a
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