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A P.O.N.T. rendszer megvalósítása 

Szerzők: Nagy Bence, Bucsi Tamás 

Agromatic Automatizálási Kft. és Agro Aim Hungária Kft. 

 

Mostanság mindenhonnan a precíziós gazdálkodásról lehet hallani. A termelők viszont 

a sok információk között lassan kezdenek elveszni, és nem tudják, hogy mit válasszanak. 

Egyre több a piaci szereplő, akik legtöbbször valamilyen kapcsolt termékkel szeretnék a 

szolgáltatásukat, vagy gépüket értékesíteni.  

Az Agromatic Automatizálási Kft. a gépek szakértőjeként, hosszú ideje foglalkozik 

márka függetlenül az ország egész területén a gépek precíziós átalakításával. Sokszor arról 

lehet hallani csak, hogy a precíziós gazdálkodás ott kezdődik, hogy a géppark csere 100 millió 

forint értékű, pedig ez nem így van. Lehetőség van arra is, hogy a meglévő gépparkot 

precíziós üzemeltetésre átalakíttassuk.  

Az Agro Aim Hungária Kft. szintén évekkel ezelőtt kezdett el foglalkozni a precíziós 

szolgáltatásokkal. Mára már több mint 20.000 ha-on végzett el precíziós szaktanácsadást. A 

programjuk kiforrott, és kellő mennyiségű tapasztalattal a hátuk mögött végzik a 

szolgáltatásukat.  

Az Agromatic Automatizálási Kft. és az Agro Aim Kft. az idei évben úgy döntött, hogy 

„nincs szolgáltatás gép nélkül és nincs gép szolgáltatás nélkül”. Ennek érdekében egy teljesen 

márkafüggetlen valós precíziós szaktanácsadási és géppark átalakítási programot hozott létre 

P.O.N.T. néven. A mozaikszó nem mást takar, mint PROFIT OPTIMALIZÁLT 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI TANÁCSADÁS.  

A program alapvetően a 2 cég profiljából adódóan a gépek precíziós kijuttatásra 

alkalmassá tételéről, és a precíziós szolgáltatási program részleteiről szól. Nagy Bence az 

Agromatic Automatizálási Kft. ügyvezetője már több előadáson is kifejtette, hogy nem kell 

több 10 millió forintban gondolkodni, aki a gépparkját át szeretné alakítani precíziós 

kijuttatásra alkalmassá.  

A számok magukért beszélnek. Egy termelőnél konkrét példán keresztül megesett, 

hogy a hozamtérképezés, terv szerinti műtrágyaszórás, differenciált tőszám vetés, terv 

szerinti növényvédelem esetén a termelő gépeinek átalakítására kevesebb, mint 6 milló Ft-ot 

költöttek. Ezt, ha hektár alapon szeretnének levezetni, akkor a géppark átalakítása és a 

precíziós szolgáltatás 5 évre vetítve egy 700 ha-os termelővel számolva 4.000 Ft/ha/év 

összegre jött ki. Ez az ár persze változhat a gépek típusától és a szolgáltatással érintett 

területek nagyságától, de feltette a kérdést, hogy akkor tényleg drága, hogy precíziós 

legyen?  

Az Agro Aim Kft. a P.O.N.T. programban a gépek precíziós működéséhez szükséges 

precíziós adatokat gyűjti össze (műholdak, talajelemzés stb.) és ezekből valósítja meg a 

szaktanácsadásokat. Ez első sorban térinformatikai zóna lehatárolásokkal kezdődik. A zóna 

lehatárolások után a mintavételezések és a tervezések készülnek el. A tervezések elött 

nagyon fontos, hogy megismerjük a termelő tápanyag-utánpótlási rutinjait is. A részletes 

ismeretek és a talajból is gyűjtött adatok alapján tudjuk azt meghatározni, hogy a termelő 
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technológiáján hol lehetne változtatni a nagyobb siker eredményében. Sok esetben már az 

input anyag ráfordítás költségén is lehet spórolni (de nem minden esetben!), ha zóna szerinti 

lehatárolásokat elvégezzük és nem tábla átlagban gondolkodunk. Mivel a tápanyagok 

feltáródása esetében a talajok kémhatása kiemelten fontos, ezért a szaktanácsadás egy 

jelentős részét képviseli a szikes területek, valamint a savanyú talajok precíziós talajjavítása 

is.  

A szolgáltatás részét képezi a differenciált tőszámmal történő vetés is, amely összesen 

27 db változót vizsgál annak érdekében, hogy optimálisan történhessen meg a kiválasztott 

hibrid tőszám beállítása.  

 


