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A helyspecifikus növénytermesztés a termőhely pontosabb megismerése révén 

lehetővé teszi, hogy a termelő meg tudja határozni minden egyes táblarészén (kezelési 

egység) azokat a tényezőket, melyek az ott elérhető hozamot, ill. jövedelmet korlátozzák. 

A feladat ezeknek a kezelési egységeknek a meghatározása és minden egyes kezelési 

egységre az input anyag felhasználás megtervezése. Mivel az addigi egy tábla jelenthet akár 

10-15 kezelési egységet is, ennyiszer több döntést is kell meghoznunk és lényegesen több 

adattal kell dolgoznunk.  Nem utolsó sorban azért, mert újabb és újabb mérési módok – 

távérzékelés, a vegetációs aktivitás, a talaj elektromos vezetőképességének mérése, 

hozammérés stb. - jelennek meg, újabb és újabb lehetőséget adva a termelőnek 

összefügések feltárására – még több munka árán. A kulcskérdés ezen adatok szakszerű 

feldolgozása és kiértékelése. Ez a speciális szaktudás mellett speciális háttér infrastruktúrát 

(megfelelő számítógép, célszoftverek, stb.) is igényel.  

 
Azonos adatállományból, eltérő osztályba sorolással és interpolálással készült hozamtérképek 

 

Miért van erre szükség? Minden mérést terhel valamilyen mérési hiba. Ezeket a 

hibákat fel kell tudnunk ismerni, ki kell tudnunk szűrni az adatokból.  Fontos a helyes térképi 

megjelenítés is – ha ez nem helyes, téves képet kaphatunk a terület heterogenitásáról, 

alapjaiban hibázunk a kezelési egységek kijelölésében.  

Tudjuk, hogy a növények növekedését, fejlődését, ezen keresztül a hozamot mennyire 

sok – akár egymásra is ható – tényező befolyásolja. Fel kell ismernünk, hogy adott helyen, 

melyek azok a tényezők, melyek meghatározó mértékben korlátozzák a hozamot – és annak 

függvényében, hogy azon ésszerű ráfordítással tudunk-e változtatni (pl. tömörödött talaj 

lazítása) megtesszük azt, vagy alkalmazkodunk hozzá (extenzívebb gazdálkodásra váltunk 

adott kezelési egységben). E tekintetben fontos a különböző mérési módok eredményeinek 

megfelelő megítélésé, helyén kezelése.  

 

 



 

 
Hozamtérkép mintázatának változása a növénykultúra, ill. évjárat függvényében 

 

Nem utolsó sorban, jellemző a hazai gyakorlatra, hogy különböző gyártmányú erő- és 

munkagépek, ill. GPS rendszerek működnek egy-egy gazdaságon belül. Elengedhetetlen ezen 

adatok közös platformra hozása, transzformálása.  

Jelen tanulmányban a szerzők az általuk végzett munkák kapcsán mutatják be a fenti 

lépések – adatgyűjtés és transzformálás, hibaszűrés, adatfeldolgozás, döntéstámogatás, 

döntéshozatal – fontosságát, valamint az általuk helyesnek talált gyakorlatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


