
Bemutatkozik a mezőgazdasági monitorozás területén innovatív megoldásokat  
kínáló Unicomp Kft. 

 
Két évvel ezelőtt, a magyarországi piaci bevezetéssel szinte egyidőben, a hannoveri Agritechnica 
2013 kiállításon mutatkozott be először a nemzetközi agrár piacon innovatív termékeivel egy hazai 
vállalkozás, az Unicomp Kft. A termékeket már kezdetektől fokozott érdeklődés fogadta, melyeket 
azóta több hazai és nemzetközi innovációs díjjal jutalmaztak. 

 
A székesfehérvári székhelyű cég évek óta a kutatás-fejlesztés élvonalához tartozik a vezeték nélküli 

érzékelőhálózatok (WSN) területén, melynek eredményeképp számos hasznos termék, illetve megoldás 

látott már napvilágot. Ez az technológia olyan problémákra kínál megoldást, melyek más módon 

egyáltalán nem vagy igen költségesen oldhatók meg. A folyamatosan fejlődő vállalkozás a 

mezőgazdaság számára készült legújabb fejlesztéseivel az aktuális piaci igények kielégítésére 

vállalkozik, a legmodernebb eszközökkel. 
K+F csapatuk olyan innovatív megoldásokat dolgoz ki, melyek sok esetben egymástól eltérő 

szakterületeket kapcsolnak össze, illetve környezeti és üzleti szempontból megtérülő szolgáltatásokat 

kínálnak a felhasználók részére. Mindezek lehetővé teszik, hogy az elméleti és gyakorlati szempontoknak 

leginkább megfelelő, innovatív megoldásokat kínáljanak ügyfeleinknek. 
A cég legjelentősebb kutatás-fejlesztési területe a vezeték nélküli érzékelő hálózatokon alapuló 

mezőgazdasági adatgyűjtő eszközök fejlesztése, mellyel a innovációra nyitott, tudatosan tevékenykedő 

gazdálkodók munkáját segítik.   

 

Mezőgazdasági fejlesztések 

A piacon egyedülálló, GrainPatrol nevű terménymonitorozó rendszert nemzetközi szinten is nagy 

érdeklődéssel fogadták a termény tárolásával foglalkozó vállalkozások. A termék egészen újszerű 

megközelítést alkalmaz a learatott és betárolt termény minőségének költség hatékony felügyeletére, az 

esetleges károk megelőzése és elhárítása érdekében. A kézi gabonahőmérőkkel eseti alapon végzett 

mérések helyett olyan megoldást kínál, amely folyamatos, nagy felbontású és automatikus 
mérésekkel segíti a káros folyamatok időben való észlelését, ezzel lehetőséget teremtve a 
tudatosabb és hatékonyabb gazdálkodásra. 
A GrainPatrol® egy vezeték nélküli terménymonitorozó rendszer, amely alkalmas a betárolt 

terményhalomban a hőmérséklet és páratartalom* mérésére. Így egyszerűen kézben tarthatja gazdasága 

működését otthonából vagy akár útközben is! 
 



 
 

GrainPatrol Rendszer 

Adatgyűjtés 
A GrainPatrol terménymonitorozó rendszer alapját speciális, antisztatikus műanyagból készült rúd 

formájú gabonaszondák adják, melyeket a kívánt elrendezésben a gabonahalomba kell helyezni. A 

rajta elhelyezett, vezeték nélkül kommunikáló szenzorok mérik nagy pontossággal a hőmérsékletet 

és a páratartalmat*. 
Adattovábbítás 

Az összegyűjtött adatokat a rúd legfelső pontján elhelyezett átjátszó egység a napelemmel ellátott 

bázisállomás felé továbbítja. 
Feldolgozás 

A bázisállomás a magtárban elhelyezett összes eszköz adatait egy szerverre küldi tárolás és 

feldolgozás céljából. 
Hozzáférés 

A szerverhez biztonságosan kapcsolódva, egy jelszóval védett felhasználói felületen, 

számítógépének vagy okostelefonjának böngésző alkalmazásából könnyedén figyelemmel kísérheti, 

hogyan változnak a mért paraméterek a halomban. A felhasználói felületen lehetőség nyílik akár az 

egymástól távol lévő gabonatárolókban zajló melegedési folyamatok együttes nyomon követésére is. 
A magtár nézetben a kiválasztott magtárban elhelyezett gabonaszondák helyzete és paraméterei 

láthatók. Riasztás esetén kiemelve a riasztás pontos helyét és a riasztási hőmérsékletet. A 

kihelyezett szondák 24 órás mérési eredményeit egy jól áttekinthető grafikon mutatja. A magtárban 

lévő eszközök és az általuk mért paraméterek áttekintése így egyszerűvé válik. További feldolgozás 

céljából a rendszer lehetőséget ad a mérési eredmények elmentésére és jelentések készítésére is. 
Amennyiben bármelyik mért adat eléri vagy meghaladja az előre beállított határértékeket, a rendszer 

automatikus riasztást küld SMS vagy e-mail útján! 

 



AgroSense 

A cég másik kimagasló fejlesztése egy olyan növényvédelmi és döntés-támogató rendszer a precíziós 

mezőgazdaság területén, mely lehetőséget nyújt a gazdálkodóknak, hogy a számukra megfelelő szintű 

növényvédelmi előrejelzési szolgáltatást tudják igénybe venni. 
Az AgroSense rendszerújszerű megoldást kínál a mezőgazdaságban felmerülő nehézségekre, 

kihívásokra. Azzal a céllal alkották meg, hogy képes legyen egy adott termőterületen a környezeti 

paraméterek elosztott monitorozására. Az elosztott rendszer ebben az esetben azt jelenti, hogy a 

mezőgazdasági terület (szántóföld, ültetvény, melegház, stb.) több pontján párhuzamosan történik az 

adatgyűjtés. Erre azért van szükség, mert a terület különböző pontjain eltérőek lehetnek a környezeti 

viszonyok, ami pedig befolyásolhatja például az öntözés vagy a növényi kártevők elleni beavatkozás 

szükségességét. 
Egy jól megválasztott szenzoros rendszer, mint például a magyar fejlesztésű AgroSense, pontos és 

releváns adatokat szolgáltat a gazdák számára, kezelni tudja a termőterületi változatosságot és elő tudja 

állítani a döntésekhez szükséges számított értékeket (pl. hőösszeg, előrejelzések). Az így előálló 

információk használatával nagy mértékben (15-50%) lehet megtakarítani az öntözés és a tápanyag 

költségeiből. Mindezt úgy, hogy a terméshozam biztonsága tovább növelhető és a kiszolgáló rendszerek 

(öntözés, tápanyagozás, fűtés) folyamatosan monitorozhatók, illetve igény esetén bármikor elemezhetők. 

Az egyre pontosabbá váló növényvédelmi előrejelzések pedig segítséget adnak ahhoz, hogy a gazdák 

figyelmét ne kerüljék el a növényegészség szempontjából kritikus időszakok. 
 
Mire használható az AgroSense rendszer? 

Az AgroSense rendszer mini meteorológiai állomások és egyéb mérőeszközök vezetéknélküli 
hálózatából áll. Egyszerűen telepíthető, pontos és megbízható megoldás nagy felbontású környezeti 

adatok, például talajnedvesség, levélborítottság, stb. begyűjtésére, a termőterületeken belüli eltérő 

öntözési, permetezési és egyéb kezelési igények feltárására. A rendszer a mért értékeket vezeték nélkül 

továbbítja, az adatokat központilag tárolja, illetve lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy az eltárolt adatokat megjelenítse. A rendszer az előre beállított 

határértékek átlépése esetén automatikus riasztást is küld a felhasználónak sms 

vagy e-mail útján.  
 
AgroSenseNode 
Alapvető feladata a szenzorokból érkező jelek összegyűjtése és vezeték nélküli 

továbbítása.  Többféle, de maximum 4 db, külső érzékelő csatlakoztatási lehetősége 

mellett rendelkezik beépített páratartalom és hőmérséklet mérővel is. Adott 

időközönként, akár másodpercenkénti gyakoriságtól a napi gyakoriságig (tipikusan 10 

perc), végzett mérések adatait rádiójelek formájában a bázisállomásnak adja át.  



Szenzorok 
A szenzorok a node-okhoz csatlakoztatva küldik a rendszer által gyűjtendő adatokat. A telepíthető 

szenzorok halmaza bővíthető és 

változtatható, de a leggyakrabban 

alkalmazott érzékelő típusok az alábbiak: 
● Talajnedvesség szenzor 

● Talajhőmérséklet mérő 

● Levegő hőmérséklet mérő 

● Páratartalom mérő 

● Levélnedvesség mérő 

 
AgroSenseBase 
Az AgroSense Node-ok által összegyűjtött adatokat vezeték nélküli hálózaton 

keresztül fogadja. Saját beépített és kívülről csatlakoztatott szenzorokkal is 

rendelkezhet, melyeknek adatait a node-ok adataival együtt egy GPRS 

átjátszón keresztül az AgroSense szerver felé továbbítja. Tápellátását egy 

nagy teljesítményű napelem és egy akkumulátor biztosítja. 

 

A környezeti paraméterek folyamatos nyomon követése elengedhetetlen a 

gazdaságok számára, hiszen komoly költségeket, esetenként károkat 

előzhetnek meg, ha a beavatkozás a megfelelő időben és a megfelelő 
helyen történik. 

 
A vezeték nélküli szenzorhálózatos rendszerek az integrált 
növényvédelmi technológiák ötvözésével elsősorban a monitoring, illetve 

a nyomon követés módjára kínálnak innovatív segítséget a gazdák 

számára, így ott és akkor avatkozhatnak be ahol, és amikor valóban szükség 

van rá! 
 
A termékek hazai és nemzetközi piacon is versenyképes technológiát, 

minőséget képviselnek, melynek legékesebb bizonyítékai a közelmúltban 

elnyert rangos díjak. A 2013-as évben a Finn Minőségügyi Szervezet Minőség-Innováció pályázatán 
az Unicomp Kft. GrainPatrol nevű terméke nemzeti szintű díjat nyert. 
Pár hónappal később a cég mezőgazdasági megoldásai közül az AgroSense rendszer vívta ki a hazai 

mezőgazdasági szakemberek elismerését. 2014 tavaszán az AgroSense rendszer a XXI. Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok alkalmával a Hódmezőgazda Zrt. által kiírt "Magyar 
Növénytermesztésért Termékdíj" pályázaton Technika-Technológia kategóriában I. helyezést ért 
el. 



A rangos pályázat elismerésben részesítette azokat a cégeket, amelyek a szakmai zsűri megítélése 

szerint a közelmúltban a legtöbbet tettek a növénytermesztéshez kapcsolódó agrotechnikai, növény-

genetikai, agrárinformatikai ismeretek, termékek fejlesztéséért, ezáltal a magyar növénytermesztés 

eredményességének és versenyképességének javításáért. 
Sikeres termékeivel és legújabb fejlesztéseivel 2015 januárjában a cég jelen volt az AGROmashExpo 

2015 kiállításon, ahol AgroSense rendszerüket az AGROmashExpo termékversenyén Premium 
Elismerő Oklevél-el díjazták. 
A precíziós mezőgazdaságot támogató rendszerek remélhetőleg széles körben elterjednek a következő 

években, mint a természet kihívásaira adott professzionális válaszok kiváló eszközei. A termékekről, 

egyéb innovatív megoldásokról a termékek weboldalán részletes ismereteket szerezhetnek az 

érdeklődők. 
 

 
Bővebb információ: 
AgroSense: 
www.agrosense.com 
info@agrosense.com 
GrainPatrol: 
www.grainpatrol.com   
info@grainpatrol.com  
 
AgroSense 
8000 Székesfehérvár Palánkai utca 3. 
Tel.: 22 511 130 
 
Termékfelelős: 
Dóra Sebestyén 
sdora@unicomp.hu 
+36 20 490 6454 
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