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A Digitális Meződazdasági Mérőállomások  
pályázattal FÉLÁRON 

 

A 2021 július végén stratoló  VP2-4.1.8-21 MEZŐGAZDASÁG DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
PRECÍZIÓS FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA pályázati felhivásban az alábbi szenzoralapú rendszerek és 
eszközök „önállóan támogatható” kategóriában jelennek meg: 

 a precíziós gazdálkodáshoz és a RENDSZERES ADATGYŰJTÉShez, adattároláshoz és 
elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, 
asztali számítógép, 

 a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált 
NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZŐ RENDSZER és AGROMETEOROLÓGIAI SZENZOROK és 
állomások kiépítése, EGYÉB SZENZOROK, drónok) beszerzése, 

 meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai 
fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők 
szabályozása (pl.: HŐMÉRSÉKLET, FÉNY ÉS PÁRATARTALOM), PRECÍZIÓS VÍZ- ÉS TÁPANYAG 
UTÁNPÓTLÁS kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a VEGETATÍV FEJLŐDÉS ÉS A 
BELTARTALMI ÉRTÉKEK BEFOLYÁSOLÁSA) 

 
A digitális mezőgazdasági szenzorok használatát az alábbi precíziós öntözésvezérlés példájával 
érthetjük meg. A szenzorok mérik a növényi, a környezeti paramétereket, az adatgyűjtó 
mintavételezi a szenzorokat, vezetéknélküli kapcsolaton felküldi a felhő (cloud) adatbázisba. Az 
adatbázisban az adatok visszamenőleg évekre eltárolhatók, elemzésre vagy azonnali döntésre 
felhasználhatók. A döntés történhet automatikusan (AUTO) vagy manuális bevatkozással (KÉZI). 
 

 
 
Olvassa el a Precíziós öntözésvezérlés ajánlásunkat. 
Az alábbiakban nézzünk néhány példát digitális mérőállomás konfigurációkra. A példák csak 
ajánlások, egyedi összeállításokra egyedi ajánlatokat tudunk adni. 
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WS-03 agrometeorólógiai állomás szenzorai:  
TRH (levegőhőhérséklet, relatív páratartalom), csapadék, szélsebesség.  
Opciók: légynyomás, szélirány, globálsugárzás, talajhőmérséklet. 
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N-Pro Növényvédelmi állomás szenzorai:  
mint agrometeorológiai állomás, plusz globálsugárzás és/vagy PAR sugárzás, levélnedvesség. 
Opciók: levélhőmérséklet, dendrométer, mikrotenzióméter. 
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O-Mini Öntözésvezérlési mérőállomás szenzorai:  
2 db SMT100 talajnedvesség mérő, talajhőmérő, tenzióméter, csapadékmérő.  
Opciók: infravörös levélhőmérséklet mérő, törzsátmérő szenzor (dendrométer). 
 

 
 
Az adatgyűjtőkről részletesen itt talál információt. 
Az információ vizualizálás lehetőségiről pedig itt tájékozódhat:  
 
Összeállította: 
Dr Tóth Csaba 
Precíziós Gazdálkodás Szakmérnök 
toth.csaba@tmarkt.hu 
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