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A szélsőségessé váló időjáráshoz való 
alkalmazkodás szükségessége, újfaj-
ta kihívások elé állítja a gazdálko-

dókat, az időben megfelelő válaszok adása a 
klímaadaptív gazdálkodás egyik záloga.

Az okos, ésszerű gazdálkodás (smart farm-
ing), az információs és adattechnológiák alkal-
mazása az összetett gazdálkodási rendszerek 
optimalizálása érdekében megkerülhetetlen. Az 
okos mezőgazdasági technológiák és a korszerű, 
gyűjtő adattechnológiák integrálása lehetővé 
teszi, hogy a hatékony termelési folyamat biz-
tosítva legyen. Ezen alkalmazások támogatják 
a gazdálkodókat a konkrét adatokon alapuló, 
tájékozott döntések meghozatalában. Adatot 
gyűjteni a mai világban „könnyű”, azonban a ki-
hívás a valós idejű, validált adatokhoz történő 
hozzáférhetőség, melyek a napi gyakorlatban is 
felhasználhatóak. A megbízható adatok mellett 
rendkívül fontos az adatok intelligens (smart) 
feldolgozása, értelmezése, hasznosítása, ami a 
sikeres gazdálkodás egyik záloga.

A gazdálkodók szempontjából fontos ki-
emelni, hogy az értékeléseknek, javaslatoknak, 
mindenképpen gyakorlatiasnak és közérthető-
nek kell lenniük, és azonnal felhasználható tech-
nológiaként kell azokat átadni a gazdálkodók 
részére. A helyszíni vizsgálatok során a szenzoros 
technológiák szerepe felértékelődik, a spektro-
szkópia fejlődésével már lehetőség nyílik helyszí-
ni talaj- és takarmányvizsgálatra egyaránt. 

Az infravörös spektroszkópia azon az elven 
alapul, hogy különböző anyagok az eltérő ké-

miai összetételükből adódóan, különböző hul-
lámhosszúságú infravörös sugárzást nyelnek 
el. Az abszorbeált sávokat rögzítve egy olyan 
spektrumot kapunk, amelyek a különböző tu-
lajdonságú minták esetén eltérnek egymástól 
és emiatt információval szolgálnak a mennyi-
ségi mutatók szempontjából is.

A talajok, takarmányok vizsgálata már nem 
kizárólag laborokban történhet, a spektro-
szkópia alkalmazásával lehetőség van azonnali, 
helyszíni talajvizsgálatra (pH, összes nitrogén, 
foszfor, kicserélhető kálium, kationcsere-kapa-
citás).  Az ilyen innovatív mérési technológi-
ával, amennyiben az eszköz összekapcsolható 
más, a gazdálkodók által használt rendszerek-
kel (differenciált tápanyag-kijuttatás, változó 
tőszám stb.), lehetőség nyílik létrehozni az 
adatokból egy olyan adatbázist, amely a puszta 

adatok információvá történő alakítását köve-
tően a gyors döntéshozásban segíti a gazdálko-
dót. A talajok tápanyagtartalmának vizsgálata 
mellett a spektroszkópia lehetőséget nyújt ál-
lataink takarmányának beltartalmi értékeinek 
(szárazanyag, nyersfehérje, neutrális detergens 
rost, NDF) azonnali, helyszíni vizsgálatára, a 
takarmány (szilázs típusú és száraz takarmány) 
aktuális, valós tápanyagtartalmának meghatá-
rozása érdekében.

A Csernozjom Kft. elhivatott az általa forgal-
mazott szkennertechnológián túlmenően a gaz-
dálkodók számára történő alkalmazott tudását-
adásban, így részt vesz a NAKadémia – Hogy a 
földünk termő legyen programsorozatban, a me-
zőfalvai NAK III. Szántóföldi Napok keretében 
egy több mint 25 m széles szelvényben mutattuk 
be a talajművelő eszközök munkamélységét, 
hatásukat, a talajban lezajló folyamatokat, eset-
leges agrotechnikai hibákat, kémhatásviszonyo-
kat, melyek a talaj termőképességét, vízháztartá-
sát alapvetően meghatározzák, befolyásolják. A 
32. Bábolnai Gazdanapok, OMÉK 2019 társ-
rendezvénye keretében megrendezésre kerülő 
SmartFarm Konferencia szakmai partnereként 
várjuk Önöket a szakmai programokon, illet-
ve talajszelvényünkbe gyakorlati eszmecserére, 
tapasztalatmegosztásra egyaránt.
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