
Precíziós gazdálkodás: 

a robotkormány a zászlóshajó, de a valós lehetőségek jóval messzebb 

mutatnak 

 

Manapság a piacon az tapasztalható, hogy a gazdálkodók nagy része el akar mozdulni a precíziós 

gazdálkodás irányába és főleg a robotkormány felé. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a 2cm 

pontosságú kormányautomatika csak egy nagyon kis része a teljes precíziós spektrumnak. Sőt! 

„Egyenesen menni a traktorral” talán nem is a legfontosabb, ámbár nagyon látványos és egyértelmű 

eleme a technológiának. Ezért is lett a robotkormány a zászlóshajó. Ha van ilyen eszközünk, azonnal 

érezhetjük a hatást: kevesebb felhasznált üzemanyag, nagyobb pontosság, nem kell maga mellé 

fordulnia a traktornak, így akár 3 fogással el lehet tolni a művelést. A rendszer továbbá, szinte 

bármilyen gépre felszerelhető, amit „kormánnyal irányítunk”, tehát a potenciális felhasználók köre 

rendkívül széles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha azonban jobban mögé nézünk a dolgoknak, a precíziós gazdálkodás a munkagép vezérlésnél 

kezdődik. Sajnos ebben van jelenleg a legnagyobb kavarodás a piacon mind a régi, mind az új gépek 

terén. A probléma egyik részét az okozza, hogy általában a gazdálkodóknak adott a munkagép parkjuk, 

amit fel akarnak „okosítani” precíziós színvonalra. Ebben az esetben az okozza a gondot, hogy számos 



régi eszköz utólagos módosítása fél- vagy rossz megoldásokat szül. Kézenfekvő lenne, hogy akkor 

vegyünk új gépet és azzal nem szembesülünk ilyen limitációkkal….pedig de. Új beszerzésnél is annyira 

sok jelenleg a hibalehetőség, hogy nehéz egyből jó megoldásra szert tenni. A legjellemzőbb sikert gátló 

példák új eszközök esetében: a gépek nem beszélnek egymással és/vagy a vezérlő monitorral, valamint 

teljesen mások a szabványok eltérő gyártók esetében. 

 

Mit várhatunk a következő 10 évtől? 

A fejlődésnek vannak gátjai, azonban az irányvonal egyértelmű. Ma már nem elérhetetlen dolog 

(mondhatni nem nagy kunszt) egyenesen menni egy traktorral. Illetve az is elvárható, hogy a precíziós 

gazdálkodás nem a kockás füzetbe írt kijuttatási adatokat jelenti. Eddig már sikerült eljutnunk. Ha 

kitekintünk 5 évre szerintünk más lesz az alapvető elvárás. Érdemes lenne 2023 körül eljutni legalább 

oda, hogy a műtrágyaszórás és a permetezés sebességarányos kijuttatással történjen. Nyilván ehhez 

mérleges műtrágyaszóró és lehetőség szerint átfolyás alapján vezérelt permetező szükséges. Innen 

pedig további öt éven belül el lehet érni, hogy teljes kijuttatási térkép alapján dolgozzunk. 

Természetesen, aki komolyan gondolkozik az ilyen irányú fejlesztésekben, annak már 2-3 éven belül 

reális célkitűzés lehet mindkét lépcső. A tízéves távlat inkább a „nagy átlagra” vonatkozna.  

 

 

 

 

 

 

A precíziós gazdálkodás zászlóshajója a 2 cm-es RTK, azonban a közeljövőben rejlő lehetőséget közül 

érdemes kiemelni a precíziós műtrágya kijuttatást, valamint a permetező szakaszvezérlést 

 

Permetezéstechnikában minimum az automata szakaszolásban érdemes gondolkozni, azt kitűzni 

fejlesztési célnak, de hosszútávon a differenciált kijuttatás és a több tartályos helyspecifikus rendszerek 

(optikai rendszerrel támogatott foltkezelési eljárások) tudnak nagyságrendi változást hozni a vegyszer 

felhasználásban. A legfontosabb, hogy ha már úgyis van egy robotkormány a traktoron, ne kelljen az 

automata szakaszoláshoz még egy párhuzamvezető GPS-t beépíteni, ami csak arra szolgál, hogy a 



permetezőnek adja a GPS pozíciót. A cél az, hogy eljussunk oda, hogy a piacon elérhető robotkormány 

rendszerek univerzálisan tudjanak GPS pozíciót szolgáltatni, mégpedig úgy, hogy a permetezőgépek 

monitora a jel alapján el tudja végezni a szakaszolást. Ez elsődlegesen viszont nem felhasználói, hanem 

gyártói elhatározás kérdése. Sajnos még a legtöbb munkagép előállító is ott tart, hogy a szakaszvezérlés 

nem a permetezőgép monitorába integrált funkció, hanem egy külön egység adja ki vagy végzi el a 

szakasz elzárási parancsot. Így eshet meg, hogy már 3-4 darab „monitornál” járunk a traktorban. 

 

Monitorok és kommunikáció – a maximális kijelzőszám egészséges határa 

Manapság szinte mindenki a kezelőfelület számának csökkentéséről beszél, azonban a mi 

tapasztalatunk alapján az összes funkció egy ISOBUS-os terminálba történő integrálása sem 

célravezető. Így állandóan a funkciók között kell váltani. Az osztott képernyő sem a legjobb megoldás, 

mert a multitasking-ra használható kijelzőnek legalább 10" átmérőjűnek kell lennie, de az ideális méret 

12-15".  

3 monitor a maximális darabszám a jelenben, ami még jól használható és érthető, valamint nem is 

takar túl sokat ki a látótérből. Az információforrások számában sem tud az ember egyszerre többet 

érdemben kezeli három inputnál (plusz még a traktor vezetése). Modellezve a megoldást: az egyik 

kijelzőről tud menni a robotkormány, a maradék kettő pedig a munkagép vezérlésben vesz részt. 

Azonban ha a jövőt nézzük, a sok szempontból ideálisnak mondható kétmonitoros megoldásra úgy 

lehetne áttérni, ha lenne egy olyan platform, amin a különböző szakaszvezérléseket és a térkép alapján 

történő kijuttatást bármilyen ISOBUS-os munkagéppel kezelni lehetne. Ettől még azonban nagyon 

messze vagyunk. Amennyire egységes szabványnak indult az ISOBUS, annyira lett a gyakorlatban más 

minden gyártónak a felülete. Emiatt számos gyártó már összefogott annak érdekében, hogy legalább 

egy 5-6 márkából álló közös platformot hozzon létre, a verseny miatt viszont talán soha nem 

számíthatunk teljesen egységes szabványra. 

 

 

 

 

 



A cél egyértelműen a monitorszám csökkentés, de az egy terminál sem mindig üdvözítő a túl sok 

funkció összevonása miatt. A legjobb megoldás a 2-3 darab monitor alkalmazása lehet. 

 

Van remény – gyári és nem gyári megoldásokkal egyaránt 

Van azonban már fény az alagút végén: pár gyártó időben észbe kapott és elindultak egy jó vonalon. 

Pont ezekben a hetekben teszteljük a Massey Ferguson legújabb, Fieldstar 5 monitorát, ami eddig jól 

vizsgázott: a rákapcsolt munkagépek kezelését meg tudta oldani, mint univerzális kezelőfelület.  

Nyáron még több ISOBUS-os típust és márkát kötünk össze vele az univerzalitás tesztelése érdekében.  

A Ferguson „nyitása a világra” nagyon pozitív példa lehet, hogy nem kell a nagy gyártóknak félteni a 

termékeiket attól, hogy más márkával is tudjanak kommunikálni. Az MF azért is biztató vonal, mert az 

AGCO-nak külön, dedikált precíziós gazdálkodásra szakosodott fejlesztő részlege van, a FUSE 

Technologies. Ez pedig széleskörű, gyári támogatást és fejlesztéseket jelent a Fergusonokhoz. Ahogy 

eddig látszik, szinte bármilyen ISOBUS-os munkagép vezérlésére alkalmasak lehetnek az új Fieldstar 5-

ös monitorok, akár 24 munkagép szakasz kezelésével. A kezelőfelületek száma pedig bővíthető.  

Amennyiben nem áll rendelkezésre a gyári megoldás, akkor is létezik jól működő alternatíva. Találunk 

a piacon, a precíziós gazdálkodáshoz márkafüggetlenül eszközöket kínáló céget. A lehetőség így néz ki: 

vesz az ember egy „csontvázat”, aminek a mechanikus és hidraulikus funkciói adottak. A vezérlésben 

azonban nem veszi meg a gyárit, hanem „épít hozzá” egy közös platformon működő ISOBUS-os 

vezérlést. Így garantálható, hogy minden berendezés tudjon „beszélni” a másikkal és kivitelezhető, 

hogy 1 monitorral 3-4 munkagépet kezeljünk.  

 

Melyik a jó robotkormány és a megfelelő munkagép 

A Start Agro Kft. már a megalakulásakor az egyik sarokkőnek tűzte ki, hogy tényleg használható, 

ésszerűen összeállított rendszereket tudjon kínálni a precíziós gazdálkodáshoz. Olyan beszállítókkal 

dolgozunk, akiknek a legtöbb gépe képes értelmes kommunikációra ISOBUS rendszereken keresztül, 

illetve a szaktudásunkat is folytonosan bővítjük, szinte keresve az olyan eseteket, amik kihívást jelentő 

műszaki megoldásokat és gondolati rendszert igényelnek precíziós gazdálkodás 

kivitelezés/leegyszerűsítés terén. Igyekszünk minél több munkagépgyártó hazai képviselőjével jó 

szakmai kapcsolatot ápolni, hogy velük együtt gondolkodva olyan rendszert kínáljunk ügyfeleink 

számára, amibe meglévő gépeiket is a lehető legkisebb ráfordítással lehessen integrálni. 



Ha konkrétumokat is szeretnénk mutatni mi áll rendelkezésre cégünknél, akkor a Massey Ferguson –

nal kezdhetnénk, ami kiváló gyári háttér kormányzásra és ISOBUS-os munkagép kezelésre egyaránt. A 

traktor „mögé nézve”, elmondhatjuk, hogy széles azon további gépeink köre, amiket biztosan tudunk 

üzemeltetni a jelenlegi technológiákkal. A teljes felsorolás igénye nélkül például rendelkezünk ISOBUS-

os permetező kínálattal, a Pneusej márka gabonavetőgépei a legkisebbtől a legnagyobbig elérhetők 

ISOBUS-os vezérléssel vagy nem ISOBUS alapú vezérléssel is, ahol saját platformot működtetve akár 

differenciált kijuttatást is meg tudunk velük oldani. Egyszóval összefoglalva, munkagép oldalon 

állandóan komolyan bővítjük a kínálatunkat a precíziós megoldások felé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pneusej gabonavetőgépek a legkisebbtől a legnagyobbig elérhetők ISOBUS vezérléssel, vagy akár 

saját platformos megoldással is, ami a differenciált kijuttatásig fejleszthető 

 

Amennyiben utólagosan beépített robotkormányról esik szó sokan kérdezik, hogy mi melyik gyártót 

preferáljuk, mi a legjobb megoldás. Itt nem lehet azt mondani, hogy egyetlen jó megoldás létezik a 

piacon, hanem úgy kell a kérdéskörre tekinteni, hogy a sok jó gyártó közül melyik illeszkedik legjobban 

az adott gazdaság igényeibe. Tehát egy kormányautomatika vásárlásáról szóló beszélgetés a Start Agro 



Kft.-nél mindig úgy kezdődik, hogy hova szeretne a teljes precíziós gazdálkodási technológiával 10 éven 

belül eljutni. Ha kitaláltuk a stratégiát, utána lehet személyre szabni a lehetőségeket/megoldásokat. 

Azonban konkrét példát felhozva a Raven és a Müller márkák néznek most ki nagyon jól univerzális 

felhasználásra, hiszen ezek a cégek a munkagép vezérlés terén is élen járnak. A Müller számos 

munkagép gyártónak építi OEM rendszerként eszközeit, kormányautomatikája univerzális, könnyen 

„átköltöztethető”. A Raven-nel „csontváz” gépekre lehetséges olyan vezérlést készíteni, ami komplex 

rendszert képes kialakítani, ráadásul robotkormány rendszerükkel ISOBUS kompatibilis traktort lehet 

építeni szinte minden erőgépből. A „csontvázra” épített rendszerek esetében élen jár még az AgLeader 

és a Precision Planting is, ők a szemenkénti vetőgépek vezérlésére és a hozammérésre szakosodtak. 

Traktorba épített gyári rendszer esetében a Massey Ferguson vonal nagyon jó kiindulási alap az ISOBUS 

munkagépek csatlakoztatására. A fenti rendszerek egymással is jól kombinálhatók, ráadásul lefedik a 

kormányzás, munkagép vezérlés, differenciált kijuttatás és hozammérés területét.  

 


