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Digitális Agrárgazdaság

tapasztalatok és megérzések adatvezérelt döntések



Milyen tényezők kényszerítik ki
és hajtják előre ezt a folyamatot?

Forrás: EurActive, Farming 4.0

Trendek 2030-ig

Elöregedés a mezőgazdaságban (2013) Igények növekedése
2050-ig

70%

Kihasználatlan potenciál

60%



Kormányzati tervek és szándékok világszerte



Elérhető állapot

• Adat

• Elemzés

• Döntés

Mai állapot

• Adat

• Elemzés

• Döntés

Hol tartunk ma?



Hol van a mi helyünk?

Az állatorvos feladatai agrárgazdaságokban
� A betegségek, járványok megelőzése

� A betegségek gyógyítása

� A jogszabályi előírások betartása és betartatása

� Az optimális termelőképesség fenntartása
� Mindig az adott telep céljainak és prioritásainak megfelelően, 

tehát testre szabottan
o Lehet mennyiségre, minőségre, költségekre, bevételre és másra, valamint ezek 

tetszőleges kombinációjára, a megfelelő prioritások felállításával

– ez a helyes sorrend?



Az egészséges és 
beteg állapot 
megkülönböz-

tetése

Holisztikus
állatorvosi szemlélet szükséges

Milyen információ szükséges ahhoz, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk?

Genetikai 
képességek 

ismerete

Biológiai 
igények 

ismerete

Veszélyek 
felismerése

A veszélyek 
megelőzése

A kialakult 
veszélyes 
állapotok 
kezelése

Ma erre csak az állatorvos társadalom képes! 
Hasznosítani kell ezt a látásmódot,
és folyamatosan naprakészen kell tartani
a szükséges ismereteket!



Mi az ami mindezt még jobban segítheti?

A digitalizáció szolgáltatta adathalmaz, 
melyekből mi állíthatunk elő információt!



Mi történik, ha nem élünk a 
lehetőségeinkkel?

Az egészséges és 
beteg állapot 
megkülönböz-

tetésegy

Genetikai 
képességek 

ismerete

Biológiai 
igények 

ismerete

Veszélyek 
felismerése

A veszélyek 
megelőzése

A kialakult 
veszélyes 
állapotok 
kezelése

Hatósági 
feladatok

Gyógy-
kezelés

Betegségek, 
járványok

megelőzése



Lehetőségeink és feladataink

� Ki kell terjeszteni az állatorvosi feladatokat azért, hogy 
az állatorvos társadalom újra az agrárium vezető erejét, intellektuális és 
szakmai elitjét alkothassa a mezőgazdaságban

� Állatorvosok sokszor álltak új kezdeményezések élére,
vezettek be forradalmian új megoldásokat, 
melyek túlnyomó többsége kiállta az idő próbáját

� Most is egy ilyen lehetőség előtt állunk!

Vágjunk bele!


