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A projekt tartalmának bemutatása: 

Felmérések szerint a gazdák nagy többsége az interneten először az időjárási adatokra keres rá, sőt sok 
esetben a hiányos információkat fizetős alkalmazásokkal pótolják. Ezek után a saját maga által 
termesztett kultúrák sajátosságaira, növényvédelmi problémáira, a védekezés lehetőségeire keres. A 
minimálisan elegendő információkat is legalább két helyről, de leginkább többről éri el, mely időt rabló 
elfoglaltságot jelent. Ha a saját területére vonatkozó szaktanácsadást szeretne, igénybe venni az 
szintén pénzbe kerül. A növényvédelem kardinális jelentőséggel bír mind a termesztés anyagi vonzatait 
tekintve, mind az egészséges, biztonságos élelmiszer/alapanyag előállítás tekintetében. A mai 



növényvédelmi eljárások során használt döntéstámogató rendszerek vagy nem fedik le még a nagyobb 
termesztett kultúrákat, vagy drágán kínálják a gyártók egy helyi meteorológiai állomás telepítésével, 
melynek szintén költségei vannak. Ezen költségeket nem minden termesztő képes finanszírozni, így 
marad a jól bevált hagyományos termesztési mód, mely gyakran túlzó mennyiségű növényvédőszer 
kijuttatással jár. Célunk egy olyan szolgáltatás/termék kifejlesztése csonthéjas növénykultúrákra, mely 
figyelembe veszi a növény speciális igényeit, az agrometeorológiai tényezőket, növényvédelmi 
döntéstámogató funkciókkal bír, és piaci előnyöket eredményez alkalmazása. A növényvédelmi 
beavatkozások optimális időpontját meghatározó dinamikus rendszer kevesebb, vagy pontosabb 
kezeléseket eredményez, mely növeli az élelmiszer biztonságot, a termésátlagot, csökkenti a környezet 
terhelését, a káros anyagok felhalmozódását, a szermaradványokat az élelmiszerben, és nem utolsó 
sorban a gazdálkodó kiadásait. A modern postharvest technológiák alkalmazásával mérsékelhető a 
gyümölcsök mikrobiológiai eredetű romlása, javítható a tárolhatóság és esetenként a 
szermaradványok mértéke is csökkenthető. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Versenyképességi és Kiválósági 

Együttműködések” című pályázati felhívásán nyert 764 073 350.- Ft összköltségvetésű projekt 2017. 
október 01-én indult. 

 

 


