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Komolyan vesszük az informatikát – precíziós gazdálkodás a telephelyeken is 

Szerző: Kövesdi József 

Okosfarm Senior Kft. 

 

Precíziós gazdálkodás. Ez ma egy jól ismert, jól csengő hívó szó a mezőgazdaság 

szereplői számára. Azonban azt, hogy mi a kifejezés valós tartalma, kevesen tudják, és ők is 

szinte kizárólag a szántóföldi növénytermesztéssel, a gépek pontos vezérlésével, a 

termésátlagok pontos mérésével területi eloszlásban, a tápanyagok „okos” kijuttatásával 

kapcsolják össze a fogalmat. Mintha kisajátította volna precíziós gazdálkodást a 

növénytermesztés.  

A nagy nemzetközi cégek, és elsősorban a gépgyártó vállalatok szinte mindegyike 

beépítette a tevékenységébe a precíziós gazdálkodás alap elemeit hardver szoftver és 

szolgáltatási szinten is.  Amellett, hogy felismerték az ebben rejlő üzleti lehetőséget, a 

nemzetközi piacon szereplő cégeknek van megfelelő anyagi és szellemi erőforrásuk, hogy a 

fejlesztés és bevezetés folyamatát végigvigyék. Ahhoz, hogy a gazdálkodó átálljon precíziós 

gazdálkodásra, jelentős strukturális fejlesztésre, beruházásra, estenként a géppark és az 

infokommunikációs hálózat teljes megújítása szükséges. A mezőgazdaság precíziós 

gazdálkodással művelt területeinek aránya még Európában is csekély. A magyar valóság 

pedig azt mutatja, hogy az áttérés, de nevezhetjük áttörésnek is, még bőven előttünk van. A 

Magyarországon precíziósnak nevezhető módon művelt területek százalékos aránya 

egyszámjegyű.   

Kevésbé ismert a precíziós jelző vonatkozásában hatékony gazdálkodás másik eleme a 

telephely hatékony üzemeltetése. Erről Sokkal kevesebb szó esik. Pedig ezen a területen is 

van tennivaló, hiszen a mezőgazdasági telephely ugyanúgy üzem, mint egy gyár, vagy egy 

szolgáltatási centrum.  Azonban az itt zajló folyamatok kontrolja ma lényegesen alacsonyabb 

szinten valósul meg,  

 

A Precíziós Telephely. 

Az OkosFarm olyan mezőgazdasági, illetve állattartó telephely jelzője, amely magas 

szintű adatkommunikációra képes az egyes épületek, telephelyek és technológiák között. Az 

iparban, gyártó és feldolgozó üzemekben már évtizedek óta használnak olyan távközlési, 

adatgyűjtő, vezérlő és informatikai megoldásokat, amik segítségével egy automatizált 

üzemet viszonylag alacsony létszámú személyzet működtet. Erre kizárólag azért van 

lehetőség, mert magas szintű kontroll és információáramlás biztosított, ezáltal hatékony és 

célzott beavatkozások várhatók a folyamatokban.  

Az állattartó telepek az utóbbi években egyre alacsonyabb gondozói létszámmal kell, 

hogy működjenek, viszont a folyamataik nagymértékben automatizálhatóak. Számtalan 

takarmányozási, állatjóléti és egyéb termelési vagy tartástechnológiai berendezés került 

telepítésre ezeken a telepeken az utóbbi években. Ezek kiterjedésének mértéke és 

kialakítása ágazat függő, az azonban közös bennük, hogy nagyrészt még kizárólag lokálisan 

szolgáltatnak adatot és nem működnek együtt automatikusan más rendszerekkel.  
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Hiába két, egymás mellett működő és összefüggő milliárdos technológia, ha ezek 

adatait kizárólag egy kockás füzetbe felírva lehet naplózni, esetleg végtelen táblázatokba kell 

napi rendszerességgel rögzíteni. Az átfogó és átgondoltan megvalósított infokommunikációs 

hálózat, valamint ennek perifériái lehetővé teszik, hogy a telephelyek kontrollját a lehető 

legmagasabb szintre emeljék a gazdálkodók. 

 


