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SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁS KERETÉBEN VALÓSÍTOTTA MEG AZ AGROVIR KFT. DÖNTÉSTÁMOGATÁS
PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGI ALAPOKON A SZŐLÉSZETBEN ÉS A BORÁSZATBAN CÍMŰ
FEJLESZTÉSI PROJEKTJÉT.

Döntéstámogatás precíziós mezőgazdasági alapokon a szőlészetben, borászatban – AgriVINO című
projektjavaslatával az AgroVIR Kft 49,72 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült. Ezen forrás segítségével valósult meg az a fejlesztés, amelynek szakmai célja a szőlő
termelés és a bor előállítás minden folyamatát követő és elemző szoftver prototípus megalkotása volt.
Az agráriumban egyedülálló fejlesztés során megvalósult a szőlészet teljes szakmai támogatása – a termelés
nyomon követése dűlőnként, fajtánként – a közvetlen költségek elemezhető, összehasonlítható gyűjtése,
kiegészítve a hivatali nyomtatványokkal, jogszabályi megfeleléssel.
Lehetővé vált a borászat munkafolyamatainak a lekövetése, teljes költség elemzés és termék nyomon követés
a szőlő beérkezésétől a palackozott borok értékesítéséig. A rendszer a felhasználó számára megad minden,
a munkájához kapcsolódó olyan információt és költségelemet, amivel döntését megalapozhatja. A szőlészet
specialitásait maradéktalanul használhatjuk a rendszerben: az ültetvények sajátságos tulajdonságai mellett a
hivatalos bevallásokhoz szükséges adatok is rögzíthetők (pl. blokkazonosítók). Az elvégzett munkafolyamatok
alkalmazkodnak az ültetvényen jellemző speciális foglalkoztatási formához – a gép és munkaerő
teljesítményeinek berögzítése mellett fontos feladat az egyszerűsített foglalkoztatás kezelése (alkalmi
munkavállalók kezelése, azonosítása, nyomtatványok, bevallások automatikus kitöltése, feladása), amelyet a
rendszerből is indíthat a használó, de akár mobil alkalmazással is elvégezheti. A borászati specifikumok is
teljes megoldásként jelennek meg: A szőlő mérlegelésével a hozamok, speciális munkafolyamatok részeként
válnak a megfelelő termékekké: minden lépés része a teljes nyomon követésnek. A jövedéki termékek
speciális tulajdonságai rögzíthetők, a kérdéses termék csoportok a megfelelő azonosítókkal vannak ellátva és
tartalmazzák a szakmailag hasznos információkat. A borkezelések hivatalos veszteség százalékai
számolódnak a felhasznált, illetve keletkezett készletekből. Teljes képet kapunk az értékesítés részleteiről (pl.
milyen típusú partnereknek, milyen földrajzi eloszlásban) – és arról is, hogy milyen költséggel előállított
termékeket sikerült piacra vinni.
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