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ABSTRACT 

The question of sustainability and competitiveness is a pressing every day issue 
in the life of the agricultural companies, too. It can be formulated as an important 
problem, to what extent are the agricultural companies free to choose their methods 
to meet the requirements. In the frame of this paper, the competitiveness and 
sustainability issues are interpreted and analysed under a new approach; they are 
examined on the level of production processes and production systems, as the primary 
stage of competitiveness. The exploration of cause and effect relationships is to be 
achieved through the analysis of complex precision crop management techniques, 
which shows a different management approach to traditional agricultural methods. 
One has to analyse the innovative and environmentally friendly side of an investment 
in the light of the constantly stricter control of EU regulations and the CAP reform. 
The paper presents a flow chart based on foreign literature, which can be used as an 
assistance tool to agricultural decision-makers in the economic and environmental 
background related to the company's transition to precision farming. 

1. Bevezetés 

A magyar mezőgazdaságban a fenntartható fejlődés és a versenyképesség 
komoly megfelelési kényszert és beruházást igényel az ágazatban tevékenykedő 
vállalatok részéről. A nyomás erősödik egyrészt a változó fogyasztói igények, vala-
mint a folyamatosan szigorodó Európai Uniós szabályozás hatására. Dolgozatom-
ban a precíziós gazdálkodást, mint egy lehetséges menedzsment módszert vizsgá-
lom, annak fényében, hogy mennyire képes beteljesíteni a vállalatokra nehezedő 
nyomást a két címben érintett koncepcióval szemben. Feltüntetem az új szemlélet 
előnyeit, illetve hátrányait, ezzel is mankót nyújtva a döntés alátámasztásában. A 
folyamatosan változó piacon, a szigorodó szabályok mellett az optimalizáló mód-
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szerek lehetnek a legcélravezetőbbek. A mezőgazdaságban ezt a precíziós gaz-
dálkodás testesíti meg. Jelenleg a bevezetése a gazdák tökehiánya miatt erősen 
kétséges, a jövőben mindenképpen megfontolandó lesz sok vállalat számára, már 
csak a dráguló inputárak miatt is. 

A mezőgazdaságban tevékenykedő vállalatok vezetői számára felvázol a szerző 
továbbá egy külföldi szakirodalom által meghatározott folyamatábrát a precíziós 
gazdálkodás lépéseiről, mely hasznos támpontot nyújthat a menedzsmentnek az új 
technológiára való átállással kapcsolatban. Arra a megállapodásra jut a dolgozat 
végére a szerző, hogy a precíziós gazdálkodás alapjaiban, és főként a menedzs-
ment szemléletében különbözik a hagyományos intenzív technológiák használa-
tától, melyben az ökonómiai és fenntarthatósági indokok mellett nagyon fontos a 
gazdák elhivatottsága az új, innovatív irányzat felé. 

Dolgozatomat először egy magyar mezőgazdaságot bemutató résszel kezdem, 
amelyben meghatározom a nehézségeket, amivel a 21. században meg kell küzde-
nie. A következő fejezet egy irodalmi áttekintés, melyben a fenntartható fejlődés, 
versenyképesség és a precíziós gazdálkodás koncepcióját a felhasznált szakiroda-
lom és a személyes véleményem alapján meghatározom. Az ezután következő rész 
a precíziós gazdálkodás menedzsment szemléletű megközelítését tartalmazza, a 
döntést elősegítő folyamatábrával egyetemben, amit a dolgozat összegzése zár le. 

2. A magyar mezőgazdaság helyzete 

A mezőgazdaság jelenlegi helyzete borúlátásra adhat okot. A hazai agrárágazat 
jelentősége minden szempontból csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt évtizedek 
során. Szerepe mindössze a válság során tapasztalható volt stabilitása miatt nem 
csökkent drasztikusan, sőt helyenként még nőtt is. A KSH 2010-es adatai szerint 
a GDP-ből 2,9%-ban, a beruházásból 4,8%-ban, a foglalkozásból 4,5%-ban része-
sült. Ezen adatok természetesen csak a mezőgazdaságra vonatkoznak. Az ágazat 
jelentősége nagymértékben nő, ha hozzávesszük a ráépülő feldolgozó és élelmi-
szeripart is. Termelésünkre jellemző a magas költséggel létrehozott viszonylag jó 
minőség létrehozása elavult eszközállománnyal és a szakértelem hiánya. A hazai 
vállalatokat nagy méretkülönbségek jellemzik. Történelmi viszonylatban a rend-
szerváltás óta a mezőgazdasági területek koncentrációja Magyarországon egyre 
nő. A koncentrált tőke szétdarabolásával viszont olyan versenyhátrányt szenved-
tünk el, melyből egyedül a termelésre is kiterjedő szövetkezés lehet a kiút. Gondot 
jelentenek a birtokviszonyok, mert nem a földet művelő tulajdonolja azt. A mező-
gazdaságban dolgozó népesség életkora nő, a vidéki fiatalok a városokba költöz-
nek, nincsen emiatt utánpótlás a szakmában. A felvásárlói árak hullámzása likvi-
ditási problémák elé állítják a gazdákat, mivel nem ők szabják meg ezen árakat, 
a vertikális integráció hiánya miatt pedig az alapanyag termelők helyett a keres-
kedők fölözik le az alacsony profitot. Magas a feketegazdaság aránya rontva azon 
szereplők pozícióját, akik törvényes keretek között működnek. 
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Ezekkel a komoly problémákkal áll szemben a magyar fold potenciálja, mely 
lehetővé tenné a versenyképes mezőgazdaság kialakítását, az azzal foglalkozók 
számára. Ezt támogatja a következő KAP (Közös Agrárpolitika) reform is, mely 
fenntartja a vidéki gazdaságokat és a fiatal gazdák kezdeményezéseit, de a ter-
melői csoportosulások révén a méretgazdasági előnyöket is ki lehet használni. A 
2014-től életbe lépő szabályozás át fogja alakítani az európai mezőgazdaságot és 
feltételeket fog támasztani a támogatások kifizetésével szemben. A legfontosabb 
tartalmi elemek a következőek, melyeknek való megfelelés a magyar gazdaság fel-
zárkóztatásához kardinális fontosságú: 

• Az első az élelmezés- és élelmiszerbiztonság, előrevetítve, hogy a FAO sze-
rint a népesség ellátását 2050-ig 70%-al kell emelni, fenntartva a piaci stabi-
litást hosszú távon, biztosítva a szabványoknak megfelelést. 

• A másik szempont a környezet és éghajlatváltozás kérdése. Itt arra jutot-
tak, hogy azokat a gazdákat célszerű támogatni, „amelyek fenntartható ter-
melés útján - környezetvédelmi, vízügyi, állat-egészségügyi és állatjólléti, 
növény-egészségügyi, valamint közegészségügyi célkitűzéseinkkel össz-
hangban - minőségi, jó ár-érték arányú és változatos élelmiszerekkel látják el 
az európai lakosságot." (EB, 2010) 

• A harmadik szempont a területi egyensúly. Ez a fiatal gazdákat helyezi elő-
térbe, továbbá támogatja a foglalkoztatást és a vidék kulturális és identitás-
beli megőrzését. 

A menedzsmentnek lépéseket kell tennie a fenti célok elérése felé. Ennek egyik 
oka a több lábon állás kényszere lesz, másrészt a pályázati pénzek átstrukturál-
ódása. Ez nem csak az agrárvállalatok finanszírozását kell, hogy érintse, hanem 
a hosszú távú célok megvalósítására törekvést is alá kell támasztania. Ez utóbbi 
egy szemléletbeli változást követel meg a menedzsment részéről, és hosszú távú 
stratégiák kidolgozását kell sarkallnia, amiben a fenntartható fejlődés és a verseny-
képesség javítása kell, hogy az első helyen álljon. Most áttérek a szakirodalmi 
áttekintésre, melyben a versenyképesség, a fenntartható fejlődés és a precíziós 
gazdálkodás koncepcióját fejtem ki részletesen. 

3. Szakirodalmi áttekintés 

A dolgozat e fejezetében szekunder források alapján meghatározom a fenntart-
hatóság, versenyképesség és a precíziós gazdálkodás fogalmát. Teszi a szerző ezt 
olyan indokból, hogy gondot jelent a fogalmak eltérő értelmezése, ami megnehezíti 
a későbbi konklúzió magyarázatát. A fenntarthatóság példának okáért egy közked-
velt kifejezés, amelyet sok helyen hallunk, de bizonyos különbségek felfedezhetők 
a koncepció jelentésében. A szerző, a fejlődés fenntarthatóságát érti a szakkifejezés 
alatt. Fontos ezt kijelenteni, mert sok esetben csak a környezetvédelem szinonimá-
jaként, párhuzamos fogalomként kezeli a köznyelv is, pedig a kettő nem ugyanaz. 
A fejlődés fenntarthatóságának kérdéskörét körüljárva az egyik legfontosabb pub-
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likáció a Brundtland Jelentés, amely így nyilatkozik a témáról: „A fenntartható 
fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövő generáció esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szük-
ségleteiket." (World Commission on Environment and Development, 1987) Ez a 
definíció alátámasztja a környezeti hatás csökkentésére vonatkozó törekvéseket, 
de nem teheti azokat kizárólagossá. A szerző szerint a fenntartható fejlődés megkö-
vetel a jövőre vonatkozóan bizonyos hatékonyságnövekedést, amellyel a növekvő 
populáció mellett is folytatjuk a termelést és a gazdasági jólét mindenki számára 
legalább azonos mértékben fennmarad. 

A precíziós gazdálkodás a hatékonyság növelésén keresztül, a növekvő popu-
lációs nyomás mellett, hosszútávon fenntartható mezőgazdaságot teremthet meg, 
ami a költségek és környezeti hatások csökkentése mellett hozamnövelést is jelent. 
A fenntarthatóságnak is van ökonómiai oldala, mert nem mindegy, hogy milyen 
termésátlagokat eszközlünk a szűkös területi kapacitáson, az egyre dráguló és 
szennyező mezőgazdasági inputokból (növényvédő szer, mü-/szerves trágya, gáz-
olaj, stb.) mekkora mértékben tudunk megtakarítani, vagy az optimalizált alloká-
ció révén hatékonyabban felhasználni. A jó gazda gondossága már kiterjedhet a 
művelések precíziós pontosítására, ami csökkentheti a környezeti hatásokat (eró-
zió, defláció), és javíthatja a terület vízgazdálkodását is, hozzájárulva a hozamok 
kockázatának csökkenéséhez és a termőréteg fennmaradásához. 

A következő fontos koncepció a versenyképesség. Michael Porter (Porter, 1998) 
szerint a gazdasági versenyképesség forrása egy nemzet alábbi négy tulajdonságán 
alapul (Porter gyémánt): 

• „A termelési tényezők kondiciói: alapanyagok, infrastruktúra, képzett mun-
kaerő, melyek adott az adott iparág versenyképességéhez szükségesek, 

• keresleti kondíciók: a hazai keresleti piac összetétele, nagysága adott iparág 
termékei és szolgáltatásai iránt, 

• kapcsolódó és támogató iparágak: nemzetközileg is versenyképes beszállító 
és egyéb iparágak jelenléte vagy hiánya, 

• vállalati stratégia, struktúra és versengés: vállalatalapítási, működtetési sza-
bályozások, a belföldi verseny természete." 

Púpos szerint „a piaci versenyzésre való képességet jelenti, ami a piaci pozíció-
szerzésben, és tartós helytállásban jelenik meg. Ennek helyzetét/ az elért helyzetet, 
alapvetően a piaci részesedés mértéke, a jövedelmezőség növelése, az üzleti sike-
resség mér, ill. jelez. A versenyképességet nem lehet általánosságban értelmezni. 
Rögzíteni kell tehát a versenyképességhez kötődően az alábbi tényezőket. 

• A versenyképesség dimenzióját. 
• A versenyképesség tényezőit. 
• A versenyképesség mérőszámait." (Púpos & Demeter, 2011 p. 31) 

Ebben a három tényezőben meghatározva lehet a versenyképességről beszélni. 
A dimenzió esetén meg kell állapítanunk a vizsgált színteret, melyen a megfigye-
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lést végezzük. A tényezőkkel kapcsolatban Púpos kiemeli, hogy komplex rend-
szerként kell tekintenünk, és abba foglalva vizsgálhatjuk meg az egyes elemek 
hatását a versenyképességre. A mérőszámokat pedig a dimenzió ismeretében kell 
megállapítanunk, de azt is figyelembe kell venni, hogy mi a vizsgálat célja. Ezekre 
a fontos szempontokra kell figyelmet szentelni, ha a versenyképességet akaijuk 
meghatározni, hiszen a pontos terminológia hiányában egy ilyen komplex és sok 
értelmében előforduló elmélet felelőtlen használata félreértéseket szülhet. 

A témám fö vonalát a precíziós gazdálkodás és annak menedzsment szemlé-
letű megközelítése adja, így megkerülhetetlen, hogy ezt a koncepciót is pontosít-
sam. „A precíziós gazdálkodás egy holisztikus rendszer megközelítés, ami kezeli 
a földterületen belüli területi és időbeli különbözőségeket, azért hogy költséget 
csökkenthessen, optimalizálja a hozamot és minőséget, és csökkentse a környe-
zeti ártalmakat. Ezt megfelelő technológiák alkalmazásával érhetjük el egy kohe-
rens menedzsment struktúrán belül." (Reichardt, 2009. p.73) Győrfíy Béla sze-
rint a koncepció „(...) magába foglalja a termőhelyhez alkalmazkodó termesztést, 
táblán belül változó technológiát, integrált növényvédelmet, a csúcstechnológiát, 
távérzékelést, térinformatikát, geostatisztikát, a növénytermesztés gépesítésének 
változását és az információs technológia vívmányainak behatolását a növényter-
mesztésbe." (Győrffy, 2002) Az előbbi egy szemléletet jelentet meg, míg utóbbi 
az innovációk beillesztésére irányítja a figyelmet egy folyamatosan változó ága-
zaton belül. Azért tetszik ez a két definíció, mert valójában a kettő kohéziójaként 
lehet meghatározni a precíziós termelés alapját. Ez egy olyan komplex szemlélet, 
amely a technológia legfrissebb innovációit és az ezekre épülő alkalmazott teó-
riákat alkalmazva, a gazdaság termőhelyein belüli megkülönböztetett igazodással 
éri el az optimális ráfordítás, hozam és minőség kapcsolatát. Fontos megemlíteni, 
hogy ennek a komplex nézőpontnak a menedzsment szintjén kell megvalósulnia, 
hiszen a precíziós gazdálkodás alapjaiban különbözik a hagyományos rendszer-
szemlélettől. Teljesen más költségek és költségszintekjelennek meg a bevezetésé-
vel. Takácsné a teljes technológiai tervet az alábbi résztevékenységek összességé-
ben határozza meg: 

• „a műholdas navigációval támogatott talajmintavételre alapozott talajvizsgálat; 
• a differenciált tápanyag-visszapótlás (változtatható mértékű) tápanyag-ellá-

tottsági térkép, vagy N-szenzor segítségével; 
• hozamtérképek készítése; 
• precíziós vetés; 
• a differenciált növényvédelem." (Takácsné, 2011 p. 49) 
Ezen folyamatok összességének kell a termelési folyamatokban jelen lenni egy-

szerre ahhoz, hogy egy komplex, vetéstől- betakarításig tartó precíziós folyamatról 
beszéljünk. Ha ezen elemek nem egyszerre vannak jelen egy folyamatban, akkor 
azon szinergikus hatások, melyek a részelemek összességéből fakadnak, elvesz-
nek; és kevésbé hatékonnyá és gazdaságossá válik a beruházás. A költségekkel 
kapcsolatban pedig arra a megállapításra jutott, hogy teljes beruházás esetén az 
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eszközök beszerzése elérheti a gazdaság méretétől függően a 60 millió forint is, 
kiegészítő beruházás esetén pedig a 20 millió forintot. Ez csak egy eszközsort 
jelent, ha a gazdaság mérete megköveteli a több eszközsor párhuzamos használa-
tát, akkor ez az összeg megtöbbszöröződik. Ekkora összeg csak akkor térül meg, 
ha valóban hasznos a felhasználása, a terület heterogenitása miatt jelentős különb-
ségek fedezhetőek fel a táblán belül, esetleg a nitrát érzékenysége megköveteli a 
pontos kijuttatást. Az ökonómiai oldalt figyelembe véve a szerzőnek az a vélemé-
nye, hogy Magyarországon kevés gazdaságnak áll módjában a beruházás véghez-
vitelére, figyelembe véve a méretgazdaságosság és tőkeellátottság kérdését. Csak 
a földek tulajdonának és megművelésének harmonizálása; a tőke és termőföld ellá-
tottság koncentrációja vezethet a döntés számbavételére. A bérelt földeken gazdál-
kodó termelők nem veszik fontolóra elavult gépparkjuk precíziós gazdálkodásra 
való áttérését. A földet birtokló és művelő személye elkülönül és megnehezíti a 
beruházást. A kapacitáskihasználás javítását csak a termelői csoportok, szövetke-
zetek, géptársulások, gépszövetkezetek kialakulása jelenthet, amit külföldön már 
elértek, itthon viszont ezek létrejöttére kicsi az esély. Ezen kívül fontos lesz még 
a menedzsment szemlélet változása, aminek előre kell tekintenie és hosszú távú 
célokat kell megfogalmaznia. Csak így lehetnek a mezőgazdaságunk termékei ver-
senyképesek az egyre élesedő külföldi és hazai piacokon. 

4. A precíziós gazdálkodás menedzsment szemléletű megközelítése 

Van-e különbség vajon a hagyományos és precíziós gazdálkodást folytató vál-
lalkozások menedzsment szemlélete között? Véleményem szerint van és a szak-
irodalomban is erre találunk útmutatást. Jól reprezentálja majd ez az elmélet a 
felmerülő lépéseket, és ez által a precíziós technológiára való áttérés folyamatát is. 
Először egy táblázatot tüntetnék fel Tamás János alapján, amiben összehasonlítja a 
precíziós és hagyományos gazdálkodás közötti különbségeket: 

A menedzsment szemléletével kapcsolatban, Godwin és társai kialakították 6 
éves kutatásuk során az irányelveket, egy egymásra épülő folyamatábrát, melyben 
minden gazda eldöntheti, hogy alkalmas- e a gazdasága mind ökonómiai, mind 
technológiai szempontból az átállásra, vagy nem. Ebben először mindenkinek 
el kell döntenie, hogy mekkora lesz a megtakarítása és hozambeli növekménye 
a hagyományos módszerhez viszonyítva. (Godwin, et al., 2003) Azt elöljáróban 
meg kell említeni, hogy a kutatás a gabonát veszi alapul, az érzékenységvizsgála-
tok eltérően alakulnak más növényfajok esetén, de az analógia azokra is kielégítő 
lehet, csak a megfelelő technológiai sorrendet kell mellérendelni. 
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1. Táblázat: Különbségek a hagyományos és precíziós mezőgazdaság között 
Table 1.: The differences between traditional and precision agriculture 

Hagyományos mezőgazdaság Precíziós mezőgazdaság 
Mezőgazdasági kezelési és szervezési egység 
a tábla, amelyet homogén termőhelyi tulaj-
donságúnak fogadunk el. 

Mezőgazdasági kezelési és szervezési egység a 
termőhely, amelyet pontról pontra eltérőnek és 
táblaszinten heterogénnek fogadunk el. 

Átlagolt mintavételezésen alapuló táp-
anyag-gazdálkodás. 

Műholdas helymeghatározás alapú pontszerű 
mintavételezés és adatgyűjtés (talajállapot, 
növényállapot). 

Átlagolt növényvédelmi kárfelvételezés és 
beavatkozás. 

Geostatisztikai interpolálás alapján „homogén-
ként" lehatárolt táblán belüli termőhely blokkok. 

Azonos tőszám, fajta. 
Termőhelyenként változó gépüzemeltetés. 

Homogén vízgazdálkodás. 
Termőhelyenként változó gépüzemeltetés. 

Azonos gépüzemeltetés. 
Termőhely szinten homogén blokkokba szerve-
zett egységes növényállomány térben és időben. Táblaszinten egységes növényállomány térben 

és időben. 

Termőhely szinten homogén blokkokba szerve-
zett egységes növényállomány térben és időben. 

A gazdasági értékelés alapja a táblaszintű 
átlagtermésen alapuló költség/jövedelem 
viszonyok. 

A gazdasági értékelés alapja a termés megoszlá-
son alapuló költség/jövedelem viszonyok. 

A döntési alternatívák száma az elemzés során 
viszonylag kevés, amely a térbeli összefüggé-
seket korlátozottan képes figyelembe venni. 

A döntési alternatívák száma nagy, amely az 
elemzés során a térinformatikai eszközök révén 
a térbeli összefüggéseket kiemelten képes figye-
lembe venni. 

Információs és kommunikációs eszköztár 
részfeladatokat támogat 

Az Információtechnológia a termesztés valameny-
nyi fázisában egységes rendszert alkotva jelen 
van. 

Forrás: Tamás János(2001 p. 8) 

1-2. Ábra: Az első két lépés a menedzsment folyamatábrában 
Figure 1-2.: The first two steps in the management flow chart 

Átlagolásos eljárás 

Folytassa a 
hagyományos 
gazdálkodást 

— T V " 
C=3 

Kicsi, 
vagy 
nincs 

Start 

1 ¿ 
Mekkora a táblán belüli 

különbözőség? 

Szignifikáns, vagy nem ismert 
Első lépés: Az eltérések meghatározása 

• Rágcsáló és kórorozó hatások 
• Vízátfolyás, szárazság, szikesedés 
• Talajproblémák 
• Ember lés gépi hibák 

Eszközrendszer: Légi fotózás, elektromágneses 
Indukció, (szenzoros) növényvizsgálatok, 
talajvizsgálatok. 

Következő 
lépés 
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Átlago ló s o s e l járás 

Folytassa a 
hagyományos 
gazdálkodást 

N 
e 
m 

Megér i a becslés 
a lapján a techno lóg ia 
bevezetése? 

Igen 

K ö v e t k e z ő l é p é s 

Szükséges hozam növekedés mértéke (t/ha) 

Rendszer 
(beruházás) 

Terület nagysága, 
ami reagál a 

változásra (X) 
2S0 ha 500 ha 750 ha 1000 ha 

5 1.44 0,72 0.48 0.36 

Alapegység |£ 10 0.72 0.36 0.24 0.18 

4500) 20 0.36 0,18 0.12 0,09 

30 0,24 0,12 0,08 0,06 

Egyedülálló 
! integrált 

5 

10 

3.81 

1.91 

1.91 

0,95 

1.27 

0,64 

0,95 

0,48 

egység 20 0,95 0,48 0.32 0.24 
(£ 11000) 

30 0.64 0.32 0.21 0,16 

Több egység 
betakaritóra 

5 

10 

5.68 

2.84 

2.84 

1.42 

1.89 

0.95 

1,42 

0.71 

és traktorra (£ 20 1,42 0,71 0,47 0,35 
16000) 

30 0.95 0.47 0.32 0,24 

Forrás: Godwin (2003) alapján saját készítés 

Első lépésként a termőterületen belüli különbségeket kell megállapítani, hiszen 
minél kevésbé egyöntetű, homogén egy helyszín, annál inkább megéri különbséget 
tenni a kijuttatott dózisokban az inputok szintjén. Ezáltal a hozamokban is eltérő 
eredményt kaphatunk, tehát az optimalizációs folyamatnak ez lesz első lépése. 
Fontos megvizsgálni továbbá a területen belüli kezelési eltéréseket, melyek fakad-
hatnak emberi, vagy gépi hibából. Egy automatizált rendszer az ilyen kieséseket is 
minimalizálni fogja. A folyamatban nagy segítségére lehet a menedzsmentnek egy 
kiterjedt talajvizsgálat, földszelvény ásáson és laboratóriumi elemzéseken keresz-
tül; valamint légi fotók és elektromágneses indukció (EMI) révén a növekvő ter-
mésre lehet előrejelzéseket tenni. Meg kell határozni a vízháztartás és a különböző 
rágcsáló, kórhatásokat is. A problémákat csökkenteni lehet precíziós folyamatok 
segítségével. A kérdések, melyek a lépés végén megválaszolásra várnak: 

• Mekkora százaléka a területnek képes a fejlődésre? 
• Mekkora az elvárt hozamnövekedés azokon a területeken a precíziós gazdál-

kodás hatására? 
A második lépés során az ökonómiai oldalát vizsgáljuk a bevezetésnek. E során 

meghatároztak bizonyos rendszerszinteket az átálláshoz és ennek költségét állítot-
ták szembe a szükséges hozamnövekedéssel, ami a megművelt terület és a terüle-
ten belül a precíziós gazdálkodásba bevonható, heterogén terület arányának szor-
zatából jön ki. A táblázat az alábbiak szerint alakul: 

Természetesen az adatok tájékoztató jellegűek, hiszen nem tükrözik a font és 
forint viszonyát, valamint a hazai viszonyokat, de kedvező az analógia magyará-
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zata és a hozam figyelembe vétele szempontjából. Azért kedvezőbb a hozam, mert 
nem tudunk a termelői árak hullámzása miatt jövedelmet számolni. 

3-4. Ábra: A harmadik és negyedik lépés a menedzsment folyamatábrában 
Figure 3-4.: The third and fourth steps in the management flow chart 

Különbözőség megértése: 
• Hozamtérképek 
• Talaj feltérképezése 
• Légi fényképek a nemzeti archívumból 

Íz Menedzsment zónák és l imi tá ló tényezők 
meghatározása 
Kétféleképpen történhet: 

• Objektív eljárással 
• Becsléses eljárással 

N / 7 
Tevékenység prioritásokfelállítása 
(cselekvési terv) 

Következő 
lépés 

Műveleti problémák és megoldásuk: 
• Egyszeri infrastrukturális teendők: drénezés, vad háló 

kiépítése 
• Helyi limitáló tényezők: helyi gyomvédelem, 

mélylazítás 
• Gépi tényezők: szórófejek, ekék, vetőgépek beállítása 
• Emberi tényezők: továbbképzések 

zz 
Foszfor és Kálium ellátottság 

• Talajvizsgálatok alapján, amit 3-4 évente meg kell Ismételni 
• Meg kell határozni a kijuttatás stratégiáját 

pH és mikro-tápanyagok 
• A kritikus szint alatti területek meghatározása és kezelése 

Következő 
lépés 

Forrás: Godwin (2003) alapján saját készítés 
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Ha a gazdálkodó becslései alapján megfelel ennek az elvárt hozamnövekedés-
nek, akkor továbbléphet a következő pontra, melyben a teendőnk a táblán belüli 
különbözőségek megállapítása és a menedzsment zónák meghatározása lesz. Segít-
ségünkre lesznek hozamtérképek, talajvizsgálatok és légi felvételek, amelyből 
klaszter analízis során megállapíthatók lesznek a különböző tulajdonságú zónákat, 
vagy csak 'ránézésre' elkülönítjük a különböző termőterületeket. Ezután érdemes 
megvizsgálni a területeket, végigjárni őket, hogy a limitáló tényezőket meghatá-
rozzuk, mert a következő lépésben ezek kiküszöbölésére vázolunk fel terveket. 

A negyedik lépésben meghatározzuk a különböző korábban felsorolt problé-
mákra vonatkozó menedzsment megoldásokat és a tápanyag kijuttatás stratégiáját. 
Ha például gondok voltak a dolgozókkal, mert sok hibát ejtettek a munkájuk során, 
akkor javítani kell a képzésükön, vagy szakképzettebb munkaerőt kell alkalmazni. 
A gép is csak annyira okos és megbízható, mint a sofőrje. A foszfor és kálium, 
valamint a pH és mikro-tápanyagok talajvizsgálatból kiderülő értéke (melyet 3-4 
évente meg kell ismételni), meghatározza a tápanyag kijuttatási stratégiát. 

Az ötödik és egyben utolsó lépés során valósidejű nitrogén műtrágya menedzs-
ment az ökonómiailag optimális hozam eléréséhez. A bonyolult diagram szeptem-
bertől májusig átfogja a tevékenységet és segítséget nyújt a különböző felmerülő 
problémák elkerüléséhez. Ez alkalmazkodást nyújt az előző lépésben meghatáro-
zott stratégia megvalósítására és a környezeti tényezők figyelembe vételével valós 
időben optimalizálja a tápanyag kijuttatását. 

Bár ez a megközelítés nagyon hasznos, nem szabad elfeledkeznünk arról, amire 
precíziós gazdálkodást folytató vezetők interjújából jöttem rá, hogy itt nem min-
denben elsőrendű szempont a megtakarítás, a költségek csökkenése. A tápanyag 
gazdálkodásban például nem olyan fontos a kevesebb mennyiség kijuttatása, mint 
inkább a megfelelő allokációja a meglévő mennyiségnek. Az a terület kapjon töb-
bet, amely meghálálja és az kevesebbet, melynek potenciálja kisebb. Hasonló a 
helyzet a vetőmaggal, azonos mennyiség hatékonyabb allokációjával a termés-
mennyiség növelhető lesz. Ehhez viszont a termelőnek elkötelezettnek kell lennie 
a földjével és ismernie kell annak minden szegletét. 

5. Összegzés 

Véleményem szerint a precíziós gazdálkodás egy megfelelő lépés lehet az 
innovációra hajlandó, környezeti hatását csökkenteni vágyó, versenyképességre 
törekvő vállalatok számára. Fontos megemlíteni, hogy a beruházás megtérülése 
mellett más tényezők figyelembe vételével kell a döntést meghozni, hiszen csak 
az ökonómiai indokok nem mindig támasztják alá a sikerességet. E tényezők közé 
sorolható a szigorodó szabályozásnak való megfelelés, a termőréteg megőrzése, a 
hatékonyság növelése és a hosszú távú céloknak való megfelelés. Sokan a szak-
irodalomban felvetik a magyar mezőgazdasági vállalatok versenyképesség csök-
kenésének magyarázatára a stratégiai gondolkodás hiányát. Ez a tulajdonosi hát-
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térrel magyarázható legyen az a föld, vagy a vállalat tulajdonjoga. Remélhetőleg 
ezek a tényezők megszűnnek a fokozatos koncentrációnövekedéssel és szövetke-
zetek, gépkörök létrejöttével. Ez lenne a szerző véleménye szerint az a járható út, 
ami lehetővé tenné a precíziós gazdálkodás szemléletének elterjedését és a magyar 
mezőgazdaság hatékonyságának növelését a fenntarthatóság és versenyképesség 
koncepciójának a figyelembe vételével. 
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