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Mit jelent a Digitális agrárgazDaság? 

A Digitális Agrárgazdaság - és általában a Digitális 

Gazdaság - azt jelenti, hogy az eddigi, többnyire szöve-

ges beszámolókon, jelentéseken alapuló döntéshozatali 

rendszert egyre inkább az adatvezérelt döntéshozatali 

mechanizmusok váltják fel. Ez nem jelenti azt, hogy az 

emberi döntések jelentősége csökkenne, hanem azt jelen-

ti, hogy az emberi döntéseket nagyon komolyan a múlt-

beli történésekből származó, adatokkal leírható tren-

dek, összefüggések és az ezekből levonható előrejelzések 

támogatják a jövőben.

A döntések előkészítésében, a következő lépések megter-

vezésében a szubjektív benyomásokat adatokkal lehet 

alátámasztani vagy éppen cáfolni.

 Minél több elemzés készül ezekből az adatokból, annál 

pontosabbak lesznek az eredmények, az előrejelzések.

Hasonló folyamat már évtizedek óta zajlik az időjárás-

előrejelzésben, mely mára egy hétre előre meglehetősen 

pontos, és a pontossági intervallum egyre nő. Ezt nem-

csak az informatika fejlődése tette lehetővé, hanem az 

elemző algoritmusok javulása (az előrejelzés és a tényle-

ges időjárás összehasonlítása alapján), és az egyre több 

forrásból származó és egyre részletesebb adatok feldol-

gozása is.

 

Ma többnyire magunk választjuk ki a ránk ömlő adathal-

mazból azokat az adatokat, adatcsoportokat, melyeket 

relevánsnak érzünk egy adott állapot jellemzésére vagy 

döntéseink előkészítésére, megalapozására.

A Digitális Gazdaság esetében azonban TELJES 

ADATMENNYISÉGEN alapuló elemzések végezhetők, 

amelyek éppen ezáltal SOKKAL PONTOSABBAK, mint 

a mintavételezésen és szubjektív benyomásokon alapu-

ló elemzések. A megérzéseink nagyon jók, használnunk 

is kell azokat a jövőben is, és fel kell használnunk az 

adatokban rejlő lehetőségeket is. Ez így együtt jelenti a 

Digitális Gazdaság kialakulását.

 

Az agráriumban még csak most kezdik vizsgálni azokat 

a lehetőségeket, amelyek révén a naponta keletkező ret-

tentő adatmennyiséget a termelés szolgálatába lehet állí-

tani. A mezőgazdaságban hatalmas potenciálok vannak, 

az éves termelési növekmény százalékban kifejezve két 

számjegyű, az igények szinte kielégíthetetlenek - nem-

csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is. Óvatos 

becslések szerint a Digitális Agrárgazdaságba befekte-

tett összeg 2-3-szoros megtérülésű. 

 

Nézzünk egy példát

Egy sertéstenyésztő telepen fellelhető adatforrások a 

következők lehetnek: fialási naplók, betelepítési naplók, 

fertőtlenítési naplók, takarmányozási naplók, állategész-

ségügy naplók, mérlegelési naplók, vízfogyasztás alaku-

lása, férőhely felhasználási/előkészítési adatok, munka-

műveletekkel, dolgozókkal, azok feladataival kapcsola-

tos naplók. Takarmány-összetétel változási naplók a hiz-

lalás vagy vemhesség során. Vágási súly- és húsminőségi 

adatok.

Minden napló alapja lehet kézzel írt bejegyzés, vagy lehet 

elektronikus adatgyűjtő rendszerből származó informá-

ció is. Elektronikus forrásból származhatnak pl. szemé-

lyes beléptető rendszerek, levegőminőséget (hőmérséklet, 

páratartalom, por, ammónia, CO2 mennyisége, légmoz-

gás stb.) mérő érzékelők. Fényprogramok, áramellátási 

adatok, vízfogyasztási mutatók, vízminőségi mutatók 

(pl. hőmérséklet, kémiai összetétel), fűtési adatok, szel-

lőztetési adatok, a takarmányok árainak alakulása és 

általában a költségek (könyvelés). Ide tartoznak a kame-

rák és mikrofonok adatai is. És még ezer más. Egyszóval: 

minden adatnak számít. Ezekből az adatokból következ-

tetni lehet az állatok egészségi állapotára, ellátottságára, 

az állathigiéniai, állategészségügyi viszonyokra, melyek 

összességükben a megfelelő mennyiségű és minőségű 

állati terméket biztosítják.

Ez a folyamat indult el a 2000-es években, és halad elő-

re egyre gyorsuló sebességgel, és ennek eredményeit kell 

nekünk is egyre hatékonyabban kihasználni.

 

PLF, azaz Precíziós Állattenyésztés - mi ez és 

miért érdekes számunkra?

A PLF (Precision Livestock Farming) fogalmat 2004 

táján kezdték el alkalmazni.

Jelenleg mind az USA-ban, mind Európában kiterjedt 

kutatások folynak annak érdekében, hogy minél hatéko-

nyabb lehessen a precíziós (vagy néha Smart, azaz okos) 

állattenyésztés.
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Mit is jelent ez?

A PLF a teljes állattartási folyamat során (legyen az 

haszon- vagy tenyészállat-előállítás) a fogantatástól az 

állat levágásáig vagy elhullásáig egyedi módon azonosít-

hatóan végig követi az állat életét, méri és rögzíti azokat 

a paramétereket, melyek az állatra élete során hatnak, 

és természetesen méri az állati terméket is, annak minő-

ségi és mennyiségi paramétereit. Ezek a hatások igen 

változatosak: tartási, takarmányozási, környezeti és szo-

ciális (állat-állat és állat-ember) hatások. A végtermékek 

mérésére pedig már régóta használják és egyre tökélete-

sítik a mérési technikákat.

A hatások mérésére többnyire már ismert eszközöket 

(kamera, mikrofon, környezeti érzékelők: mint víz, leve-

gő hőmérséklet, összetétel stb.) használhatunk. A rend-

szer bevonja az adatgyűjtésbe a külső forrásokból szár-

mazó adatokat is, mint pl. takarmányok beltartalmi 

összetevői, vágási eredmények, hús, gyapjú, tej, tojás, 

stb. paraméterek, költségek alakulása (könyvelés). Ami 

a PLF-t kiemeli az eddigi gyakorlatból, az az adatok 

összességének integrált módon való alkalmazása és egye-

dekre lebontott hatásainak elemezhetősége. Ez egy-egy 

egyed esetében is több százezer vagy akár több millió 

adatsort jelenthet, amit az informatika mai szintjén (szá-

zas állatlétszám esetén) akár egy jó minőségű laptopon is 

képesek vagyunk megfelelő teljesítménnyel kezelni, hála 

a gépek exponenciális és a szoftverek (főleg a nyílt for-

ráskódú szoftverek) látványos fejlődésének.

Az eredmények kiértékelése statisztikai programok segít-

ségével történik, az eredményeket pedig adatvizualizációs 

eszközökkel prezentálják. Az adatok előállítása és feldol-

gozása, döntéselőkészítő rendszerek prezentálása azon-

ban a PLF-nek csak egy aspektusa. A PLF döntően a 

napi rutin, a teljes tartási és tenyésztési folyamat végig 

követésére, állapotainak visszajelzésére és a szükséges 

riasztások, figyelmeztetések létrehozására irányul. Ma 

robbanásszerűen terjednek az okostelefonok, iPad-ok, 

tablet gépek, melyek egyre olcsóbbak, hordozhatóságuk 

és könnyű kezelhetőségük révén a vidéki gazdálkodók 

számára is egyre inkább elérhetők, hasznosak. 

Lassan a PLF területen is széles körben elterjednek 

olyan mobil alkalmazások, amelyek egyszerűen és köny-

nyen értelmezhetően adnak visszajelzést a gazdáknak 

arról, hogy mi az aktuális állapot, hol szükséges beavat-

kozni. Ahogy az alábbi sematizált és egyszerűsített 

ábrán is látható.
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A PLF életre hívását az is indokolja, hogy egyre keve-

sebb ember kíván mezőgazdasággal foglalkozni, csökken 

az élőmunkaerő száma és egyre inkább itt is a képzett, a 

technológia jelzéseit fogó és felhasználó, valamint annak 

irányítására képes dolgozókra van szükség - miközben a 

mezőgazdasági termékek iránti kereslet mind mennyi-

ségi, mind minőségi szempontból egyre nő. Egyre több, 

korábban a minőségi élelmiszerektől elzárt embertömeg 

számára válik elérhetővé ez a termékcsoport. Ennek leg-

jobb példája Kína, ahol százmilliók kapcsolódtak be az 

elmúlt évtizedekben a minőségi élelmiszerfogyasztásba. 

A (számítás)technika ilyen mértékű belépése a mezőgaz-

daságba azonban nem kell, hogy érzelmek nélküli, elgé-

piesedett automatákat hozzon létre. Ez csupán egy olyan 

eszközrendszer, illetve inkább ökoszisztéma, amely lehe-

tővé teszi, hogy jobban, hatékonyabban és az állatok szá-

mára is kedvezőbben használhassuk fel azokat az erő-

forrásokat, melyek egyre szűkösebben és egyre drágáb-

ban állnak rendelkezésre.

Azért ökoszisztéma, mert sok különböző elemet (ember, 

állat, tartási körülmények, takarmányozás, állathigiénia, 

állatorvoslás, számítástechnika, érzékelők, internet, stb.) 

foglal magába és ezeket határozott célok érdekében, egy-

mással összehangoltan, egységes rendszerként kezeli, 

működteti. Az Európai Unió körülbelül 2012 óta foglal-

kozik a témával (http://www.eu-plf.eu/). Jelenleg a PLF-

hez szükségesnek tartott KI-k (Key Indicator, fő teljesít-

ménymutatók) és GS-k (Gold Standard, arany sztender-

dek) kialakítását végzik. Az összeállításból (letölthető pdf 

dokumentumokból) kiderül, hogy az egyes állatfajoknál 

milyen adatokat és milyen módszerekkel kívánnak gyűj-

teni (http://www.eu-plf.eu/index.php/deliverables/).

A végeredmény egy Blueprint dokumentum lesz, amely a 

laboratóriumi körülményekből kiviszi a megvalósítást az 

üzemekbe. A Blueprint hasznos tanácsokat és konkrét 

megoldásokat ad majd meg, amelyek alapján a Precíziós 

Állattenyésztés beindítható és fenntartható lesz.

A jelenleg zajló hatlépcsős folyamatot a mellékelt ábra 

mutatja be. Az ábra - és annak a honlapon elérhető 

magyarázata - alapján látható, hogy az első és legfon-

tosabb lépés az adatok összegyűjtése és kiértékelése! A 

múlt század 80-as éveiben indult el az Új Gazdaság (New 

Economy) irányzat, melynek egyik jelmondata: „Amit 

nem tudsz mérni, azt befolyásolni, irányítani sem tudod!” 

A KI-khoz, GS-ekhez szükséges adatok zöme pedig már 

ma is rendelkezésre áll az állattartó telepeken, tehát 

semmi akadálya annak, hogy mi is elkezdjük ezek fel-

dolgozását. A kiértékelésnél természetesen felhasznál-

hatjuk az interneten a tárgyban elérhető anyagokat, így 

nem kell nulláról kezdeni a munkát, hanem folytatni és 

gazdagítani lehet azt, ami már a világban évek óta zaj-

lik. Ez azonban hazánkban még kuriózumnak számít. 

Kezdjünk hát felzárkózni!

PAJOR GÁBOR




