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A pályázatról

 Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)

 764 073 350 forint elszámolható

 3 éves projekt

 2018. október 1. - 2020. szeptember 30.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/versenykepessegi


A célok

➢ Célzott, előrejelzésen alapuló növényvédelem 

(dinamikus modellek futtatása)

➢ Időjárási riasztások 

➢ Peszticid terhelés csökkentése

➢ Egészséges és biztonságos élelmiszer

➢ A termesztés gazdaságosabbá tétele

➢ Könnyű elérhetőség 

www.macrofarm.net



Együttműködés 



Rendszer elemei

 Meteorológia

 Növények

 Károsítók

 Védekezés



Meteorológia

 Az OMSZ historikus és előrejelzési 

adatai országos szinten 

 Előrejelzés egy hétre előre 

 24 órás nézetben 48 óra óránként

 4 alkalommal frissül naponta

 A valós (mért) adatok veszik át az 

előrejelzési adatok helyét

 300*600 méteres raszter az ország 

területére, mért adatokból számított 

értékek

 GPS vagy EOV koordinátára



Növények

 Szabadföldön termesztett 
növények

 KSH adatai alapján a 
legnagyobb területen 
termesztett növények, de 
legyen:

 Zöldség, gyümölcs, szőlő 
és szántóföldi is

 Fenológia

 Érési csoportok 
meghatározása

 Leírás

 Károsítók

 Gyümölcs: alma, körte, 
meggy, cseresznye, kajszi, 
őszibarack, szilva

 Zöldség: borsó, 
csemegekukorica, 
fűszerpaprika, 
görögdinnye, 
káposztafélék, paprika, 
paradicsom, sárgarépa és 
petrezselyem, 
vöröshagyma

 Szántóföldi: burgonya, 
cukorrépa, kukorica, 
napraforgó, őszi árpa, 
őszi búza, repce, tritikálé

 Szőlő



A korábban említett növények 

fontosabb károsítói

 124 kártevő

 101 kórokozó

 Károsítási időszak

 Leírás

 Tünetek

 Védekezés

 Terjedés

 Engedélyezett 

hatóanyagok

 Hozzárendelt növények



Növényvédelem - védekezés

 Javaslatok a permetezés időpontjára meteorológiai 

körülményektől függően

 Károsítók (kórokozók és kártevők) károsítási 

időszakainak meghatározása, riasztások

 Engedélyezett hatóanyagok megjelenítése

 Permetezési naptár – permetezési napló (?)



Permetezés

 Javaslatok a permetezés időpontjára meteorológiai körülményektől függően



Talajmunka



Hatóanyagok



Rovartan

 A kártevők 

megjelenésének 

időszaka lehet állandó, 

illetve modellek is 

alkalmazhatók

 Meteorológiai 

tényezőkön alapuló 

modellek futtatása

 Hőösszegszámítási 

modellek

 Fejlődési küszöbhőmérsékletek

 Min-max

 optimum

 Különböző fejlődési szakaszok



Kártevő példa: Amerikai 

szőlőkabóca (statikus)

 A védekezésre felhívó 

riasztást május végén 

kiküldi a rendszer



Kártevő példa: Barackmoly

(dinamikus modell)

 Barackmoly

 Számolás kezdete: január 1

 Tmin: 10°C; Tmax: 32,2 °C; Topt: 29-31°C

 Lárva alak: 260 DD

 Báb: +160 DD

 Kifejlett egyed (imágó): +97 DD

 Tojás: +92 DD

 újra lárva

 2-3 nemzedék várható



Kártevők példa: Cseresznyelégy

 Talajhőmérséklet adódik össze 0-7 cm magasságban

 Tmin hőmérséklet fölötti napi átlagok adódnak össze

 Ez 2 faj, egy nemzedékes állat 

 R. cingulata - 950 DD, Tmin: 4.4°C 900-nál kezdődik a riasztás

 R. cerasi – 430 DD, Tmin: 5°C 400-nál riasztás



Kórtan

 A kórokozók 

fertőzésének jellemző 

időszakai

 Ahol lehetséges ott 

dinamikus modellek 

számítják a megjelenés 

valószínűségét 

 Meteorológiai 

paraméterek

 Levélfelület-nedvesség 

időtartama

 Ezt az értéket relatív 

páratartalommal közelíti 

a rendszer (RP>=90%)

 Léghőmérséklet



Kórokozó példa: Az almatermésűek 

monilíniás betegsége (statikus modell)

 Monilinia fructigena

 A fertőzéshez sebzésre van szüksége  a gyümölcsön

 Seb: gyümölcsmolyok, erős szél, jégverés stb.

 A fertőzésre hajlamosító időjárás esetén küld riasztást, de ez 

nem a megszokott meteorológiai tényezők mentén zajlik



Kórokozó példa: Alma venturiás varasodása 

(2 lépcsős dinamikus modell)

 Aszkospórák szóródásának feltételei



Kórokozó példa: Alma venturiás varasodása 

(2 lépcsős dinamikus modell)



Kórokozó példa: Blumeriella

jaapii (dinamikus modell)

 A fertőzés bekövetkezéséhez az optimális hőmérséklet 15-23°C között 

található. Például 19°C a kórokozónak már 5 órán keresztül tartó 

nedvesség is elegendő a fertőzéshez



Eddigi eredmények

Időjárás előrejelzés és időjárási riasztások

124 kártevő előrejelzése időjárási események alapján

101 kórokozó előrejelzése időjárási események alapján

Permetezésre alkalmas napok és napszakok jelzése

Talajmunkákra alkalmas napok és napszakok jelzése

24 termesztett növénykultúra 

A kultúrákban engedélyezett hatóanyagok, hamarosan 

elektronikus úton beadható permetezési napló



MacroFarm  www.macrofarm.net



Android és iOS



Regisztráció













Kiegészítő funkciók

 Lexikon (24 növény, 225 

károsító leírása, 

jelmagyarázat)

 Fórum

 Országos meteorológia

 Szakértői oldal 

(növényorvosok)

 Visszajelzések

 Megfigyelések



Tervek

 Elektronikusan beadható permetezési napló

 Automatikus növényvédőszer adatbázis szinkronizáció

 További dinamikus képletek fejlesztése, a meglévők 

optimalizálása

 Gradációs térképek 

 Járványelőrejelzés

 Öntanuló mesterséges intelligencia

 További kultúrák

 Méhészek bevonása (OMME)



Köszönöm a figyelmet!

adamjanos84@gmail.com

www.macrofarm.net
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