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1. fejezet - 1.NÖVÉNYTERMESZTÉS 
JÖVŐJE. A PRECÍZIÓS 
NÖVÉNYTERMESZTÉS FOGALMA. 
HAGYOMÁNYOS ÉS PRECÍZIÓS 
NÖVÉNYTERMESZTÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

1. 

A demográfiai növekedésben tapasztalható csökkenés ellenére is évente 75 millió fővel gyarapodik a 

népességszám. 2025-re a becslések alapján a világ lakosságának száma eléri a 8 milliárdot. A lakosság 

növekedésével párhuzamosan csökken az egy főre jutó erőforrások nagysága, így csak nagyobb 

termelékenységgel, hatékonyabb termeléssel lehet az élelmiszerigényt kielégíteni. A következő két évtizedben a 

fejlődő országok élelmiszertermelésének 70 százalékkal kell növekedjen, úgy hogy a mezőgazdasági 

vízfelhasználás tervezett növekedése a 14 százalékot ne haladja meg. 

A Föld 71 százalékát víz borítja, de mindösszesen 2,5 százaléka édesvíz. A teljes vízkészlet 0.04 százaléka 

alkalmas emberi fogyasztásra. Területi eloszlása egyenlőtlen, több mint háromnegyede a sarkvidéki 

jégsapkákban található. Az egyes országokat összehasonlítva, Brazília a világ vízkészletének 17 százaléka fölött 

rendelkezik, A hatszor népesebb India mindösszesen az 5 százalékát birtokolja. A XX. században a 

vízfogyasztás a hatszorosára nőtt területenként jelentős eltéréssel, míg Európában 200 liter az átlagos 

vízfogyasztás (Magyarországon 110 l/fő), addig a Szaharát övező térségben 10-20 liter az egy főre jutó napi 

mennyiség. Vízhiánnyal veszélyeztetett területek Észak-Kína, Ausztrália, Észak- Afrika, Közel-Kelet és India. 

Világátlagban az édesvíz felhasználás legnagyobb ágazata a mezőgazdaság (71%), majd az ipar (20%) és 

kommunális (9%) szektor következik. Az arányok kontinensenként eltérőek, míg Európában és Észak-

Amerikában az ipar (42-45%) a legnagyobb vízfelhasználó, addig Afrikában és Ázsiában a mezőgazdaság (84-

85%). A mezőgazdasági vízfelhasználásban az öntözés mértéke 10% körüli, de nem megfelelő technológia 

esetén környezetre gyakorolt hatása óriási. A talajszerkezetben bekövetkezett negatív hatások és a másodlagos 

szikesedés az öntözött területek 10 százalékát érintik (30 millió hektárt a 255 millió öntözött területből). A nem 

fenntartható vízgazdálkodás és az alacsony hatékonyságú, elavult technológiák nagymértékű vízszennyezést és 

talajvízkészlet csökkenést okoznak. A felszín alatti vízkészletek kimerülhetnek, ez elsősorban a szárazabb 

éghajlatú területekre jellemző, ahol az öntözés a talaj mélyebb rétegeiből történik. A világ legjelentősebb 

gabonatermelő országai (India, Kína, Egyesült Államok, Arab-félsziget országai) évente több mint 160 milliárd 

köbméter vízzel csökkenti a felszín alatti vizek mennyiségét, ami két Nílus nagyságú folyó éves vízhozama. 

Szaúd-Arábiában a vízigény 75 százalékát talajvízből nyerik, az előrejelzések szerint 40 éven belül a 

vízkészletek hamarabb kimerülnek, mint az olajmezők. 

A negatív példák ellenére a mezőgazdasági vízgazdálkodás jelentősége felértékelődött, mert helyes 

mezőgazdaságpolitikával jelentős pozitív hatása van a környezetre és a társadalomra. 

Magyarország vízkészlete átlagosan 58 milliárd m3 csapadékmennyiségből, 114 milliárd m3 felszíni 

vízfolyásból és 6,75 milliárd m3 felszín alatti vízkészletből áll. Az éves átlagos vízfelhasználás 610 m3/fő, ami 

mintegy 10m3 –rel több mint az éves megújítható készlet. A Magyar Tudományos Akadémia felmérése alapján 

a mezőgazdaság részesedése a vízfelhasználásból éves szinten 315-590 millió m3/év. 

A biztonságos takarmánynövény és élelmiszer alapanyag előállításhoz, annak műszaki feltételrendszerét tovább 

kell fejlesztenünk. A növénytermesztés legkorszerűbb eljárásaival, a precíziós (helyspecifikus) módszerekkel 

termesztett növények mennyiségi és minőségi paramétereinek mérése során a műszaki fejlesztések 

megkívánják, hogy a környezetterhelést minimálisra csökkentsük, amellett, hogy a tevékenység fenntartható 

legyen, és az ökológiai potenciált kihasználjuk. Ezzel megalapozzuk azokat az agrár-ökológiai modelleket, 
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amelyekkel a táblán belüli kezelési egységek kezelésének optimalizálása történhet meg. A minőséget a 

feldolgozás során már nem lehet javítani. A környezetterhelés csökkentése különösen a pontos tápanyag 

visszapótlás és a minimális mennyiségben kijuttatott peszticid, herbicid és inszekticid kiadagolással valósítható 

meg. 

A mezőgazdasági termelés jelenlegi színvonalának fenntartásához, a szükséges termékmennyiség előállításához 

a növénytermesztés technológiai elemeinek megfelelő megvalósítása mellett kielégítő tápanyagvisszapótlás 

szükséges. Ugyanakkor a kijuttatott tápanyagok mennyisége az ellátottság megfelelő vagy nem megfelelő 

szintje, az esetleges hiány vagy túladagolás jelentős mértékben meghatározza a növényi termények és termékek 

kémiai összetételét. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy az egészséges, megfelelő összetételű táplálék előállítása 

nem elválasztható a tápanyag visszapótlási technológiáktól. 

A fentiekben vázolt célkitűzések megvalósításához a precíziós növénytermesztés eszköztárát szükséges 

fejleszteni és a rendszerbe integrálni. A technológia fejlesztése elsősorban arra irányul, hogy az agrártermelési 

egység és a természetes környezet közötti gradiensek fennmaradjanak, biztosítva a termőhely agrárökológiai 

potenciáljának optimális hasznosítását. 

A precíziós növénytermesztés fejlesztéseinek fő célja a termőhely térbeli heterogenitáshoz illeszkedő, 

gazdaságos és fenntartható gyakorlati növénytermesztés alkalmazása. Például a táblaszinten, durvább 

felbontással meghatározott tápanyag-utánpótláshoz képest nemcsak költségeket takaríthatunk meg, de 

csökkentjük a felesleges, nem hasznosuló tápanyag kimosódásából adódó környezeti terhelést, biztosítjuk a 

növény optimális tápanyagelátottságát, javítjuk az energiamérleget. A tápanyag visszapótlás technológiája 

nagymértékben meghatározza a termesztett növények kémiai összetételét, ásványi anyag tartalmát, az 

esszenciális és potenciálisan toxikus anyagok előfordulását és arányát a terményekben, ezen keresztül az 

előállított élelmiszerek egészséges, kevésbé egészséges vagy esetleg toxikus voltát. A helyspecifikus 

technológia segítségével lehet elérni, hogy az élelmiszer, illetve takarmány alapanyagok toxikus anyag, valamint 

vegyszermentesek legyenek. A technológia alkalmazásával, mind az élelmiszer-, mind a takarmány alapanyagok 

kémiai összetételét, makro- és mikroelem tartalmát a növények által szintetizált formában biztosítjuk és nem 

adalékanyagok hozzáadásával. A termelési rendszer eredményeképpen a növényvédőszer felhasználás 

nagymértékben csökken, mert nem a védekezésre (gyomok, kártevők, kórokozók ellen), hanem a prevencióra 

koncentrál (1 táblázat). 
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2. fejezet - 2.MŰHOLDAS 
HELYMEGHATÁROZÁS ELVI 
ALAPJAI 

1. 

A helymeghatározás igénye már az emberiség ősi korszában jelentkezett. Kezdetekben a földrajzi 

tájékozódáshoz a fontosabb tereptárgyak (fák, sziklák, hegycsúcsok) és az égbolt egyes objektumainak (Nap, 

fényesebb csillagok) pozícióját használták. 

A nagy ősi civilizációk jelentős eredményeket értek el a Nap, a Hold, a fényesebb csillagok és bolygók 

mozgásának megfigyelésében. I.e. 201-ben Eratoszthenész a delelő Nap megfigyelésével, már képes volt 

meghatározni a szélességi adatok közötti különbséget, így a az észak-dél irányú helyzetet. A kelet-nyugati 

irányú helyzetkülönbségeket először a megtett út, majd később a sebesség és az idő mérésével határozták meg. 

A kínai eredetű mágneses iránytű megjelenése és európai elterjedése jelentette a következő fontos mérföldkövet 

a földfelszíni navigációban. 

A középkorban a tengeri kereskedelem dinamikus fejlődése következtében a tengeri navigációban történtek a 

legfontosabb technológiai fejlesztések. A fejlődés a 13. században kezdődött és a 16. századra az északi féltekén 

a földrajzi szélességet -a Sarkcsillag helyzetének mérésével - már pontosan meg tudták határozni. A földrajzi 

hosszúság mérését a kronométerek kifejlesztése tette lehetővé a 18. századtól kezdve. 

A nagy precizitású kronométerek kifejlesztése Angliához kötődik. Az angol flotta 1707-ben bekövetkezett 

hajótörése miatt az angol kormány 1714- ben pályázatot írt ki földrajzi hosszúság tengereken történő 

meghatározására. 1735-ben John Harrison készítette el az első kronométert, amiben két, egymással 

összhangban, de ellentétesen mozgó súly kiegyenlítette a hajók szabálytalan mozgásából adódó 

pontatlanságokat. 1741-től alkalmazták H1 és H2 jelzésű kronométerét, de a konstrukció a centrifugális erőkre 

nagyon érzékeny volt. 1759 és 1761 között többszöri áttervezés után jött létre a H4 jelzésű kronométer, mely 

mozgó kiegyenlítést, gördülőcsapágyat, továbbá a hőtágulási hibák kiküszöbölésére két fémből álló bimetál-

szalagot tartalmazott (1. ábra). 

Ezeket a technikai megoldásokat egészen az elektronikus oszcillátor, mint időmérő megjelenéséig használták.A 

tengeri hajózás elmúlt századaiban a földrajzi szélességet szextánssal, a földrajzi hosszúságot kronométerrel és a 

Nap delelési idejének megfigyelésével határozták meg. Ezeket a globális mérési adatokat kiegészítették 

tengerparti jelzőpontok (világítótornyok, sziklák) megfigyelésével és a hajózási sebesség mérésével. A kéttükrös 

mérést hajózási műszerben Hadley alkalmazta először 1731-ben oktánsában. A mai szextánsok ennek 

tökéletesített változatai. 
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A tengeri navigációval párhuzamosan a térképészet és a geodézia is folyamatosan fejlődött. Egyre pontosabb 

térképeket készítettek, a mindennapi életben egyre nagyobb lett az igény a mérések pontosságának növelésére. 

A térképészetben forradalmi előrelépést jelentő háromszögelés módszertanát a holland Snell van Royen 

fejlesztette ki, az eljárást nagyobb földrajzi területek felmérésére először a francia Picard és Cassini alkalmazta. 

A földrajzi pozíció meghatározásának egyik legnagyobb áttörése az űrtechnológia megjelenésének köszönhető. 

1957-ben a Szputnyik–1- mesterséges hold tesztelése során egy új jelenséget figyeltek meg. A műhold által 

kibocsátott rádiójel hullámhosszának változásait elemezve pontosan meg lehetet határozni a műhold helyzetét. 

Az orosz kutatásokkal párhuzamosan az Egyesült Államokban elindultak a navigációs rendszerek fejlesztése. Az 

Amerikai Egyesült Államok Haditengerészetének (US Navy) Transit nevű rendszere1964-re épült ki a Polaris 

ballisztikus rakétát hordozó tengeralattjárók és a felszíni hajók számára. 

A Transit rendszerben négy, egyenként 45 kg-os műhold keringett poláris pályán a Föld körül 1000 km 

magasságban, így a Doppler-effektust felhasználva egy mélytengeralattjáró is körülbelül 10-15 perc alatt képes 

volt pontos földrajzi helyzetét meghatározni. Alapkövetelmény volt a tervek szerint, hogy a passzív navigációs 

vevőkészülék helyzeti pontossága 0,1 tengeri mérföld legyen, naponta többször. Ezt a rendszer túlszárnyalta és 

0,042 tengeri mérföld helyzeti pontosságot ért el. A Transit rendszert 1996-ban váltotta fel a GPS. 

Napjainkban 4 Globális Navigációs Műholdrendszer (Global Navigation Satellite System-GNSS) ismeretes. A 

rendszerek három alapvető alrendszerből épülnek fel: 

• az űrszegmensből (műholdak) 

• a felhasználó rendszerből (vevőkészülékek és szolgáltatások) és 

• a vezérlőrendszerből (földi vezérlő- és monitorállomások). 

GPS 

A GPS eredeti elnevezése koncepciójának kialakításakor, 1973-ban Defense Navigation Satellite System 

(DNSS, Védelmi Navigációs Műholdrendszer) volt, amit még abban az évben a Navstar-GPS neveztek át, 

később ebből rövidült a ma használatos GPS elnevezés. 

GPS műhold 

A rendszer kialakítása igen nagy összegeket emésztett fel (indításkor kb. 12 milliárd USD). Az 1970-es 

években, a hidegháború során kezdtek a fejlesztésbe, ez része volt a szigorúan titkos csillagháborús tervnek. A 
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rendszert az amerikai törvényhozás utasítására tették hozzáférhetővé a polgári felhasználók számára, és 1994-

ben nyilvánították véglegesen kiépítetté. 1994-98 között a polgári felhasználást egy zavaró jel sugárzásával 

rontották (SA - selective availability), hogy a rendszer pontosságát korlátozzák. Emiatt a GPS akár több száz 

métert is tévedhetett. A zavaró jelet csak a katonai jel vételével lehetett megkerülni, ehhez azonban a katonai 

vevőn kívül a napi kódra is szükség volt. A 2000. év különös aktualitását adta, hogy Clinton elnök rendeletileg 

visszavonta az S/A zavarást, amellyel az eddigi navigációs célú alkalmazások pontossága 20 m körüli átlagos 

értékre javult. 

A NAVSTAR rendszer űrszegmense 21 aktív és 3 tartalék műholdból áll, melyek hat darab 55˚ inklinációjú 

síkban helyezkednek el. Mind a 6 síkban négy műhold kering 20200 kilométer magasan közel kör alakú pályán. 

A pályák sugara 26 370 km. Ma, a rendszer teljes kiépülése után a föld bármely pontjáról egyszerre 4-8 műhold 

látható 15˚-ot meghaladó magassági szög alatt. 

GLONASS 

A GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) története 1960-ban kezdődött, de végül 2000-től 

kezdődött el igazán. 3 év alatt építették ki az eleinte 22, majd 24 műholdból álló rendszert. 2007-ben elérhetővé 

vált a nagyközönség számára is. Szintén fontos információ, hogy ezt a rendszert is katonai célokra tervezték, 

tehát háború esetén felfüggesztik a használatát. 

A legnagyobb különbség a GPS és a GLONASS között, hogy míg a GPS kódfelosztású rendszer, mely azt 

jelenti, hogy azonos frekvencián ad mindegyik műhold más kóddal (CDMA) addig a GLONASS frekvencia 

felosztású, azaz a kódok azonosak műholdanként, de a frekvenciák mások (FDMA). 

GALILEO 

A Galieo program az Európai Unió és az Európai Űrügynökség közös vállalkozása, a 30 mesterséges holdból 

álló flotta a hivatalos tervek szerint 2008-ban indult volna. A rendszer kiépítésének legfontosabb célja, egy 

USA-tól független, nagy pontosságú helymeghatározó rendszert létrehozása, a kereskedelmi felhasználási 

szegmens bővítése. 

A rendszer, a többi műholdas rendszerhez hasonlóan több szegmensre tagolódik, magában foglalja a vevőket, az 

alkalmazásokat és a karbantartást is. 

A több mint 20 milliárd euróra becsült és 30 műholdból (27 aktív és 3 működőképes tartalék) álló projekt 2014-

ben fogja megkezdeni működését, és a tervek szerint 2019-re teljes globális lefedettséget fog biztosítani. 2011 

októberében két tesztműholdat üzemeltek be, melyek már részei lesznek a későbbi rendszernek, 2012-ben pedig 

további két műholdat állítottak pályára. A 27 műholdnak az EU 27 tagállama ad nevet, a “magyar műhold“ a 

Lisa nevet kapta (2. ábra). 

Megfelelő vevőberendezéssel (tervek szerint a jelenlegi berendezések is) a Galileo alapszolgáltatása ingyenesen 

hozzáférhető lesz, szubméteres helymeghatározási pontosságot nyújtva. A műholdak 23 222 km-es 

magasságban, három, egymástól a felszálló csomó hosszában 120°-os különbséggel elhelyezkedő, az Egyenlítő 

síkjához képest 56°-kal hajló pályasíkban keringenek (a végleges kiépítésben pályasíkonként 9 aktív és 1 

tartalék űreszközzel). 
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A már létező GPS és GLONASS rendszerekkel ellentétben polgári felhasználást célzott meg, és maga a rendszer 

annyival több, hogy differenciális javításokat is tartalmaz, illetve konstellációban illeszkedik az említett 

rendszerekhez. A GALILEO reprezentálja Európa autonómiáját mind stratégiai, mind technológiai értelemben. 

Szabadon használható szolgáltatásokat ajánl a polgári felhasználók számára, hasonlóan, mint a GPS rendszer, de 

kibővítve új elemekkel, mint a garanciális szolgáltatások, a biztonsági és a kereskedelmi alkalmazások. Ezek 

teljes mértékben kompatibilisek és interoperábilisak a többi GNSS rendszer szolgáltatásait tekintve úgy, hogy a 

rendszerek között a szolgáltatás nincs rontva. A rendszer független rendszerként lett definiálva, ugyanakkor 

optimalizálva is lett arra, hogy más rendszerekkel kompatibilis legyen. 

Az interoperabilitás három fő területen nyilvánul meg: 

• A GALILEO vevők kompatibilisek más GNSS rendszerekkel, legfőképpen a GPS-el. 

• A GALILEO más rendszerekkel való kombinálási lehetőségei, úgymint az alapvető navigációs rendszerek 

vagy a mobil kommunikációs hálózatok. 

• A GALILEO rendszer használata kombinálható a telekommunikációs rendszerek használatával, nagyobb 

kommunikációs kapacitást biztosítva, valamint könnyű hozzáférést jelentve a GNSS értéknövelt 

szolgáltatásaihoz is. 

COMPASS 

Kína a COMPASS műholdas helymeghatározó rendszert a 2000-es évek elején kezdte el fejleszteni. 2004-ig 

Kína az európai Galileo projekt aktív tagja volt, de 2006-ban bejelentette, hogy önálló rendszer kiépítéséba 

kezd. 2007-bn lőtték fel az első műholdat, majd 2010-ben további ötöt. 

A projektnek két elnevezése is ismert: angolul Compass (iránytű), kínaiul Beidou (a Nagy Medve csillagkép, a 

Göncölszekér kínai elnevezése). A rendszer alapvetően ugyanolyan kiépítésű és funkciójú, mint a már létező 

GPS és GLONASS rendszer. Az abszolút helymeghatározás pontosságát a teljes kiépítés után 10 méterre 

becsülik. A Compass rendszer összesen 35 műholdat fog tartalmazni, és a tervek szerint 2020-ra válik teljessé. 

A Compass öt nyílt (ingyenes) és öt titkos (katonai) szolgáltatást nyújt majd, nyolc különböző rádiófrekvencián. 

A műholdas helymeghatározó rendszerek legfontosabb alkalmazási területei: 

• közlekedés 

• biztonságtechnika (pl. gépjárművédelem) 
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• geodézia, földmérés 

• környezet kutatás 

• precíziós növénytermesztés 

A műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásának legfontosabb előnyei: 

• a pozíció közvetlenül 3D, ami nem válik szét sem a mérés, sem a feldolgozás során 

• a mérés teljesen automatizált, alkalmas koordinátákhoz kapcsolt alfanumerikus adatgyűjtésre is 

• geodéziai, földmérési felhasználásnál a mérésekhez nem szükséges összelátás, nő a hatékonyság 

• a mérések kivitelezése gyakorlatilag független az időjárási körülményektől és napszaktól 

• a GPS vevő viszonylag könnyen integrálható más digitális műszerekkel, mérőeszközökkel 

• a mért adatok direkt módon felhasználhatók célspecifikus informatikai rendszerekben. 



   

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - 3. A GPS MŰKÖDÉSE 

1. 

A klasszikus helymeghatározás elmélete analitikus geometriai módszereken nyugszik. A műholdas 

helymeghatározás időmérésre visszavezetett távolságmérésen alapul. Mivel a műholdak által kibocsátott 

rádióhullámok terjedési sebességét ésa rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét ismerjük, 

meghatározhatjuk a forrás távolságát. A háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért távolság 

pontos ismeretében már meg lehet határozni a földrajzi pozíciót. 

A globális helymeghatározó, azaz GPS (Global Position System) rendszer alapja a Föld körül pontosan ismert 

pályákon keringő műholdak rendszere. Ha bármelyik műholdat egy pillanatra mozdulatlannak tekintjük, egy 

olyan vektorháromszöget képzelhetünk el, amelynek egyik csúcsa a megfigyelt műhold, a másik csúcsa a 

megfigyelő állomás a Föld felszínén, a harmadik csúcs pedig a Föld középpontja, a geocentrum. Mivel a műhold 

a geocentrikus koordináta-rendszerben ismert pályán kering, pillanatnyi helyzete, tehát a geocentrumból a 

műholdra mutató vektor ismert. Ha meghatározzuk a földi álláspontról a műholdra mutató vektort, 

kiszámíthatjuk a geocentrumból a földi álláspontra mutató vektort, ezzel az álláspont helyzete ismertté válik 

A GPS-vevőkkel a felszín-műhold vektornak csak a hossza határozható meg, a vektor iránya nem. Az 

egyértelmű hely-meghatározáshoz térbeli ívmetszésre van szükség, három távolság egyidejű mérésével. A 

távolság meghatározásának módja is eltér a megszokottól: úgy tekintjük, hogy a vevő a műhold rádiójelének 

futási idejét méri. Az eredmény csak akkor lesz valódi távolság, ha a műholdak atomórája és a földi vevő 

egyszerűbb kivitelű kvarcórája pontosan szinkronizált. A pontos szinkronizáció gyakorlatilag lehetetlen, emiatt 

a helymeghatározás egyenletrendszerébe újabb ismeretlen kerül, a vevő órahibája. Összesen tehát legalább négy 

műhold távolságát kell egy időpillanatban mérni. Az eredményekből a négy ismeretlen, az álláspont három 

geocentrikus koordinátája, és a vevő órahibája kiszámítható. 

Az eljárás lépései 

• a műhold és GPS-vevő kapcsolata, pontos időmérés 

• vevő és műhold közötti távolság pontos mérése, műhold aktuális pályájának és a kisugárzott jel ismerete 

• „háromszögelés”, minimum 4 látható műhold 

• a troposzféra és az ionszféra okozta késések korrekciója. 

Minden műholdon két db rubídium vagy cézium atomóra szolgáltatja a pontos időmérést. Az oszcillátorok 

biztosítják az alapfrekvencia és a kód előállítását. A GPS-idő nem tartalmazza a polgári életben megszokott 

szökőmásodperceket, így a GPS-vevőkhöz a kettő közötti eltérés értéke is eljut (a készülék a polgári, „normál” 

időt mutatja). 

A GPS műholdak két frekvencián, 1575,42 MHz (L1) és 1227,6 MHz (L2) sugároznak. Minden műhold szórt 

spektrumú jelet, „pszeudo-véletlen zajt” ('PRN') közvetít, mely minden műholdnál különböző. 

A PRN kódoknak két fajtája van: 

1. „Durva/elérés” (C/A , „Coarse / Acquisition code”), ami ezredmásodpercenként 1023 jelet tartalmaz, egy 

kódelem időtartama 1 μs. 

2. „Pontosság” (P(Y)-kód „Precision code”), ami 10230 jelet tartalmaz és egy kódelem időtartama 

mindösszesen 0,1 μs. A műholdak C/A kódot az L1 frekvencián, a P-kódot mindkét frekvencián sugározzák. 

A P-kódot kizárólag katonai GPS-vevővel lehet dekódolni. 

A jelek a rendszerben egy irányban terjednek, a műholdakról a vevőkészülékek felé. A műhold által kisugárzott 

jelek többféle feladatot látnak el: támogatják a távolság mérését, információkat visznek át a műholdról a 

vevőkészülékekbe (például a műhold pályaadatait, a pontos időt, a távolságmérés korrekciós adatait). 

Az ismeretlen földrajzi pozíció (a vevő) helyét a háromszögeléshez hasonlóan kerül megállapításra. Elméletileg 

3 műhold is elég lenne a meghatározáshoz, ha a rendszer minden órája tökéletesen pontos lenne, a gyakorlatban 
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azonban a rendszer ismert pontatlanságait figyelembe véve legalább 4 műholdat használnak. A műholdaktól 

való távolság kiszámításához ugyanazt a módszert használja a vevő, mint a pontos idő szinkronizálásánál: a 

műholdról sugárzott és a vevőben meglévő idők eltérését számítja ki. Az időbeli különbség és a rádióhullámok 

terjedési sebességének szorzata a vevő és az adott műhold közötti távolságot fogja meghatározni. A három 

műholdtól mért távolság alapján a három gömbből képzett metszőkörök 2 pontján lehetséges a vevő helyzete, 

amelyek közül a rendszer ki tudja választani a „valóságosat”, mert a hamis vagy a Föld belsejében vagy a 

világűrben lesz. 

A negyedik műhold az idő pontos meghatározását szolgáltatja, mert ha az óra szinkronban van a többi elem 

órájával, akkor a 4. gömb pontosan a három gömb metszéspontján megy át. Ha nem áll fenn a szinkron, akkor 

minden gömbhármas más és más metszéspontot ad, a vevőberendezés úgy korrigálja az óráját, hogy a négy 

metszéspont egy pontba kerüljön. 

A műholdas helymeghatározásnál a világűrben keletkező különféle zavaró hatások (Föld gravitációs terének 

egyenetlenségei, a Nap és a Hold gravitációs hatása, a napszél) kisebb-nagyobb pontatlanságot okoznak, melyek 

eliminálása megoldott a gyakorlatban. Jelentősen nagyobb torzítást okoz a rendszerben a légkör hatása a 

rádióhullámok sebességére, mert terjedésük csak vákuumban állandó. A Föld felé, a műhold jele először áthalad 

az elektromosan töltött részecskéket tartalmazó Van Allen sugárzási övön, majd a vízpárát tartalmazó 

troposzférán, mindkettőben valamennyire lelassulva az elméleti sebességhez képest. Az egyes hibák 

minimalizálására több, eltérő megoldás van, pl. felhasználható az L1 és L2 frekvenciák terjedésének 

különbözősége ( a légkör hatása frekvenciafüggő), több műhold jeleinek vétele (GPS és GLONASS) vagy 

differenciális korrekció (2 táblázat). 
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4. fejezet - 4. A DGPS működése 

1. 

TAMÁS (2001) kutatásai alapján a differenciális korrekcióval nagymértékben növelhető a GPS adatok 

pontossága. Lényege, hogy egyszerre legalább két helyen történik adatgyűjtés. Egyrészt ismert pozíciójú stabil 

földi állomáson (ún. referenciaállomáson), másrészt ismeretlen pozíciójú egyéb GPS vevőn. A 

referenciaállomás adatainak a segítségével egyenlíthetőek ki a mobil GPS vevők hibái. 

A differenciális korrekció nemcsak az S/A kódrontásból eredő hibákat küszöböli ki, hanem a vevő és a műhold 

órahibáit is, valamint a pályahibákból eredő és az ionszféra, ill. atmoszféra által okozott torzításokat is. A 

korrekció pontosságát a referenciaállomás pozíciójának pontossága határozza meg, de ez akár dm pontosságig is 

lemehet. 

A differenciális korrekciónak alapvetően két módszere létezik: 

• az ún. real-time differenciális korrekció (valós idejű) 

• az ún. differenciális utófeldolgozás. 

A precíziós mezőgazdálkodás gépüzemeltetése a valós idejű korrekciót igényli, mivel az erőgép térbeli 

koordinátáit nagy pontossággal kell lehetőleg azonnal pontról pontra meghatározni. 

A real-time differenciális korrekció esetén a referenciaállomás kiszámítja, és rádiójelekkel továbbítja a fogott 

műholdak adatainak hibáit, ill. korrekcióját. Ezt a korrekciót fogja a mobil mérőállomás és felhasználja a saját 

pozíciójának kiszámítása során. 

A GPS referenciaállomás 

„A differenciális utófeldolgozáshoz szükséges GPS Pathfinder Community Base Station (GPS 

referenciaállomás) a terepen végzett méréssel egy időben gyűjt korrekciós adatokat és az adatgyűjtés ideje egy 

hétre előre programozható. A referenciaállomás és a mobil vevőkészülék maximális ajánlott távolsága kb. 400 

km. E távolság fölött a fellépő korrekciós hibák igen nagyok lehetnek.” (TAMÁS, 2000) 

RTK (Real Time Kinematic) 

„A valós idejű, nagypontosságú kinematikus helymeghatározás (real time kinematic – RTK) első műszer-

együttese 1994-ben jelent meg, az első magyar tapasztalatokat 1996-ban publikálták.” (BORZA, 1996) „Az 

RTK GPS vevők és módszerek kifejlesztését az a nyilvánvaló igény ösztönözte, hogy GPS-szel is lehessen cm-

es pontosságú kitűzést végezni, ami a geodézia egyik duális feladata a felmérés mellett. A „GPS-korszak” 

kezdetén a DGPS technika révén legfeljebb méteres pontossággal lehetett a kitűzés-navigáció feladatát 

megoldani. Az RTK mai fogalmaink szerint valósidejű, kinematikus, centiméteres pontosságú (ponthibájú), 

fázismérésen alapuló műholdas helymeghatározást jelent. 

Az elmúlt évtizedben az RTK technológia nagy fejlődésen ment keresztül: 

• Az inicializálási idő lényegesen csökkent. 

• Növekedett a relatív helymeghatározás pontossága, a kezdeti 2-3 cm-ről 1 cm-re. 

• Növekedett az a bázistávolság is: ez régebben 15 km volt, ma 40 km fölött is lehet.”(BUSICS, 2005) 

Egybázisos RTK 

Ez a technológia az 1994-es bevezetése óta fokozatosan nyer egyre szélesebb körű felhasználást. A 

„hagyományos” jelző nemcsak a referenciaállomás saját telepítését és a saját rádió adó-vevőt jelenti, hanem 

korlátozott bázistávolságot is. Az 1990-es évek közepén alkalmazott modellek nem tették lehetővé a 

bázistávolság 10-15 km-t meghaladó növelését. A saját rádióadó kis teljesítménye (amit Magyarországon a 

frekvenciaengedélyben is megkötnek), továbbá a terepakadályok miatti rádióvétel korlátozott volta tovább 

csökkentette a 10-15 km-es elvi hatótávolságot, akár csak 1-2 km-es körzetre. A rádióadás korlátozott 
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hatótávolsága növelhető mobiltelefonos adatátvitellel vagy Internetes adat-kapcsolattal a referenciavevő és a 

mozgó vevő között. 

Az adatkommunikáció biztosítását a mobil telefónia fejlődése és az RTCM formátumú adatoknak Interneten 

történő szabványosított továbbítása tette lehetővé. Meg kellett oldani a permanens állomások adatainak központi 

gyűjtését, feldolgozását és továbbítását, ami tehát egy feldolgozó központot feltételez. A kérdés megoldása a 

hálózatos RTK koncepcióhoz vezetett. 

Hálózatos RTK 

A hálózatos RTK egy nagyobb földrajzi térségben összehangoltan működő permanens GNSS-állomásokat 

jelent, amelyek adatait feldolgozó központ gyűjti, és elemzi abból a célból, hogy a méréseket befolyásoló 

tényezőket modellezze, és szolgáltatásai révén lehetővé tegye a térségben tevékenykedő felhasználók 

igényeinek kielégítését a nagypontosságú, megbízató és hatékony valós idejű helymeghatározás érdekében. Ez a 

meghatározás a következő feltételek teljesülését jelenti: 

• A bázisállomások és a központi szolgáltatások valóban folyamatosan működnek a hét minden napján, a nap 

24 órájában. Az ún. rendelkezésre állás garantált szolgáltatás. 

• A bázisállomások biztonságos működését (az adatok jóságát, integritását) is garantálni kell. Meg kell oldani a 

mérési adatok folyamatos ellenőrzését, a szolgáltatott adatok helyességének felügyeletét. 

• Legalább egy feldolgozó központra feltétlenül szükség van, ahol megfelelő hardveres, szoftveres és 

kommunikációs háttér és felügyelő személyzet biztosítja a működést. 

• A központnak valós idejű (azonnali) adatokat kell szolgáltatnia. 

A hálózat alapú működés azon tulajdonságát használják ki, hogy a referenciavevők ismert helyzetű pontokon 

folyamatosan mérnek, így az állomások között értelmezett ciklus-többértelműség, a műhold pályahibák, a 

légköri- és más hatások számíthatók, majd a hibahatásokból adódó korrekciók a felhasználók számára valós 

időben továbbíthatók, az ehhez szükséges technikai feltételek adottak. A hálózatos RTK révén a felhasználó 

szempontjából megvalósítható az egy vevővel végzett, centiméter pontosságú GNSS mérés a felhasználók felé. 

Az egybázisos megoldáshoz képest előnyös a felhasználó nagyobb biztonsága (egy állomás kiesése miatt nem 

hiúsul meg a mérés), valamint, hogy nagyobb pontosság érhető el. Ugyanakkor az infrastruktúra minden 

elemének: az egyes permanens állomásoknak, a központi szervernek és szoftvernek valamint az adatátvitelnek 

folyamatosan és hibátlanul kell működnie, aminek megvalósítása nem kis feladat. A felhasználó úgy érzékeli, 

hogy egyetlen mozgó vevővel mér cm-es pontossággal, a háttérben azonban a teljes földi kiegészítő rendszer 

üzemel. 

A hálózatos RTK gyakorlati megvalósítása az évezred első éveire tehető. Ekkor jöttek létre az ún. 

elsőgenerációs hálózatos megoldások a fejlett országokban. A hálózatos RTK technológia hazai alkalmazására 

2005 őszétől van lehetőség, miután a penci feldolgozó központban üzembe helyezték a megfelelő felügyelő 

szoftvereket.” (BUSICS et al., 2009) 

„Az RTK rendszerek kényelmi szolgáltatásai is fejlődtek: így például egyes vevőknél vezeték nélküli 

(bluetooth) kapcsolat létesíthető a GPS antenna és a vezérlőegység között; a kijelzőn háttér-térkép jeleníthető 

meg; a navigációt hangbemondás támogatja; az egész egység integrált és könnyű; intelligens adatátvitel 

valósítható meg a GPS egység és egy mérőállomás között. 

Az RTK, mint kinematikus típusú mérés, lehet folyamatos (útvonalmérés) illetve félkinematikus (amikor a 

diszkrét, pontokat a terepen azonosítjuk).” (BUSICS, 2005) 

Navigáció( Starfire, RTK) 

A StarFire iTC antenna különböző pontossági szint jeleit képes fogadni. A "változtatható pontosság" azt jelenti, 

hogy ugyanazzal az antennával különböző munkaműveletekben mindenütt a szükséges precizitással dolgozhat. 

Válassza ki a megkövetelt szintet, és a John Deere GreenStar rendszer a megadott tartományon belül fog 

dolgozni. 

SF1: Körülbelül 30 centiméteres pontosságot tesz lehetővé, használata ingyenes minden John Deere StarFire 

antennához, használata pl. műtrágyaszóráshoz ajánlott. 
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SF2: A legpontosabb műholdas navigációs korrekciós jel. A korrigált jel +/– 10 centiméteres pontosságot 

eredményez, amivel a legtöbb mezőgazdasági művelethez (pl. vetés, permetezés, talajmunkák) nagy 

precizitással alkalmazható. 

„RTK: A StarFire iTC antenna a GreenStar AutoTrac kormányzási rendszer a StarFire RTK földi telepítésű 

korrekciós állomással együtt dolgozva kiegyenlíti a GPS jel "sodródását" így centiméteres pontosságot tesz 

lehetővé. A jel "sodródás" kiegyenlítésével a jármű napról napra, hétről-hétre, évről-évre centiméteres 

pontossággal képes mindig ugyanazon a nyomon végigmenni.” (I3) 

Geostacionárius pálya, geostacionárius műhold 

MUCSI (1995) kutatásai alapján leírta, hogy a közel-poláris pályán keringő műholdak rendszerint 800-900 km-

es pályamagasságban mozognak a Föld felszíne felett. A Hold esetében a pálya sugara 384000 km. Valahol az 

említett két különböző sugarú pálya között lennie kell egy olyan speciális pályának, melyen a műhold 

periódusideje pontosan 24 óra, 1 nap. Ez a sugár, amely kb 42250 km, a Föld felszínétől számított magasságban 

kifejezve 35900 km. Ha ezt a pályamagasságot választjuk, és a keringés síkja egybeesik az Egyenlítő síkjával, 

valamint ha ezen a pályán a műhold sebessége megegyezik a Föld forgási sebességével, akkor a műhold mindig 

ugyanazon az egyenlítői földfelszíni pont felett fog látszani. Az ilyen tulajdonságú pályát geostacionárius 

pályának, az ezen keringő műholdat pedig geostacionárius műholdnak nevezzük. A geostacionárius pályán a 

műhold keringési ideje 1436 perc, azaz egy csillagnap. 

SF1, SF2 és az RTK működési feltételei: 

• SF1: minimum 3 műhold láthatósága a 24-ből, 

• SF2: minimum 3 műhold láthatósága a 24-ből plusz a geostacionárius műhold láthatósága, 

• RTK: minimum 3 műhold láthatósága (5 ajánlott), a geostacionárius műhold láthatósága és a földi 

követőállomás láthatósága. 

RTK frekvenciatávolság 

„Az ionoszférán és a troposzférán áthaladó jel torzul. Ez a műholdas távolságmérésben hibát okoz (ami persze 

pozíció hibát is jelent). Emiatt a fázismérésre felkészített eszközök egy-, vagy többfrekvenciásak: 

L1 only: Relatív mérés a bázistól 

10 km-ig kinematikus és RTK mérésnél, 

20-30 km-ig statikus mérés esetén. 

L1/L2: Relatív mérés a bázistól 

10-30 km-ig kinematikus és RTK mérésnél, 

Akár több száz km-re is, statikus mérés esetén.” (I1) 

Rendszer elemek 

„A referenciaállomás elemei: 

• GPS vevő és antenna; 

• RTK szoftver (a vevőbe építve); 

• rádiókapcsolat (v. mobil internet, stb.); 

• adatbeviteli lehetőség (antennamag, a referenciaállomás koordinátái, stb.) 

A mozgó vevő (rover) elemei: 

• GPS vevő és antenna, antennatartó rúd; 
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• RTK szoftver (a vevőbe építve); 

• rádiókapcsolat (v. mobil internet, stb.); 

• terepi kontroller (vezérlőegység) 

• adatbeviteli lehetőség (antennamag, a referenciaállomás koordinátái, stb.)” (I2) 

A műholdak felszerelése 

„Adó-vevő rádiócsatorna, fedélzeti számítógép jelentős háttértároló kapacitással, két független frekvenciaetalon 

(atomóra), oszcillátor és frekvenciasokszorozó a vivőjelek előállításához. Egy-egy műhold tömege 

megközelítőleg 850 kg, energiaforrása napelem.” (CSEPREGI et al., 1998) 
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5. fejezet - 5. TÉRINFORMATIKAI 
ALAPFOGALMAK 

1. 

A térinformatikai rendszerek (GIS) a COCOM rendszer megszűnésével Magyarországon 1990-től világszerte 

1970 óta terjednek, a gyakorlati életben egyre nagyobb a jelentőségük. 

Maga a térinformatika fogalma, megnevezése nem egységes, a meghatározásban a sok hasonlóság mellett 

eltérések és ellentmondások vannak. 

Dunkes (1979) szerint kezdetben egyenlő volt a számítógépes térképezéssel, de ma már több mint egyszerű 

automatikus térképezés. 

Tomilson (1972) szerint a térinformatika az információs folyamatok és a térbeli elemző technikák közös 

területe. 

Clarke (1986) fontosnak tartja a térinformatikában a térbeli adatok gyűjtését, feldolgozását és képernyőn való 

megjelenítését. 

Cowen (1988) szerint azonban, nem tekinthető térinformatikai rendszernek minden olyan szoftver, mely 

térképet, vagy térképszerű képet jelenít meg. 

Márkus (1994) szerint különbséget kell tenni a térinformatika, mint a föld felszínéhez kötődő adatok 

elemzésével kapcsolatos tudomány és a térinformatikai rendszerek, mint eszközök és technológia között. Ezek 

alapján a térinformatika, mint tudomány a számítógépek alkalmazása előtt is létezett, de fejlődését nagyban 

befolyásolta 

Tamás J.- Diószegi A. (1996) szerint a térinformatikai rendszereknek két alapfunkcióval kell rendelkezni. Egyik 

a térbeli analízis, a másik a vizuális információk kezelése. 

A térbeli analízis során felvetődő kérdéseket Maguire (1991) nyomán a 3. táblázat tartalmazza. 

Németh (1995) szerint a GIS egy olyan számítógépes technológia, amely egybefogja a térképezési és 

információs adatkészletet, ebből térképet és jelentést készít. 

A fentiek is azt bizonyítják, hogy a térinformatikai rendszer (GIS) fogalmának meghatározása nem egységes. A 

GIS, mint térinformációs rendszer magába foglalja a hardver, a szoftver, az adatbázis és a szakemberek 

(felhasználók) együttesét (Lóki, 1998). 

A térinformatikai rendszerek alapjai a digitális térképek. A térkép a föld felszínének és az azon található 

dolgoknak kicsinyített, generalizált, síkbeli megjelenítése (Rhind, 1994.) 
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A térképek esetében fontos a méretarány és a vetületi rendszer ismerete. A nagy méretarányú térképeknél a 

méretarány 1:10000-nél nagyobb, a kis méretarányú térképeknél pedig 1:10000-től kisebb. Ha a térben 

tájékozódni szeretnénk és az egész Földben gondolkodunk, akkor erre legalkalmasabb a földrajzi koordináták, a 

hosszúsági és a szélességi fokok ismerete. A polgári térképészetben általában alkalmazott vetületi rendszer az 

ún. EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer). A rendszer alapfelülete az IUGG/67 Nemzetközi 

ellipszoidhoz simuló új magyarországi Gauss-gömb. 

A vetület egy úgynevezett ferdetengelyű szögtartó henger felület. A hazai katonai térképek a rendszerváltás előtt 

az ún. Gauss-Krüger vetületi rendszerben készültek, melyek alapvetülete a Kraszovszkij-féle ellipszoid, 

képfelülete pedig egy transzverzális henger felület (a henger tengelye az egyenlítő síkjába esik). 

A korábbi időszakban 1908-ig, a sztereografikus vetületi rendszert alkalmazták, melynek alapfelülete a Bessel 

ellipszoid, képfelülete a gömb ferdetengelyű érintő sík vetülete. 

Az űrfelvételeket VTM vetületi rendszerben árulják. A VTM vetületi rendszer alapfelülete a Hayford ellipszoid, 

képfelülete egy konform hengerfelület. 

A vetületi rendszerek között zárt matematikai összefüggéssel az átszámítás 10-20 cm pontossággal 

elvégezhető.(Völgyesi et. al. 1994.) 

A rendszer fontos alkotóeleme maga az adatbázis. Adatbázis nélkül a GIS nem létezik és igen értékes része az 

egész rendszernek. Az adatbázis értékét, rendkívüli fontosságát a többi GIS alkotóelemhez mért költségarányát 

ábrázolom, akkor a következő összefüggés az igaz: 

Hardver: szoftver: adatok = 1:10:100 

Egy objektum egyrészt geometriai és másrészt attribútum adatok ismeretével határozható meg. Az objektumok 

geometriai jellemzésére a pontot, pontok sokaságát, vonalat, felületet és három dimenzióba a testet, mint 

geometriai alakzatot használjuk. 

Beszélhetünk vektoros és raszteres ábrázolásról. A vektoros ábrázolás egy irányított szakaszt jelent, amely a 

derékszögű koordináta rendszerben a kezdő és a végpontjának koordinátáival pontosan megadhatunk. A 

raszteres ábrázolás esetében különböző alakú (háromszög, négyszög, hatszög) területek lefedésével határozza 

meg az objektumot (3. ábra). 

Az objektumok jellemzésére a leíró vagy attribútum adatokat használjuk. Ez a leíró adat mondja meg mi is a 

kérdéses objektum, és milyen tulajdonságokkal rendelkezik. 
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A tulajdonságokat a számítógépes feldolgozás érdekében általában táblázat formájában adjuk meg. Raszteres 

ábrázolásnál a táblázat oszlopaiba a tulajdonságok, a soraiba a légpontok kódjai kerülnek. A vektoros ábrázolás 

esetében az oszlopokban szintén a tulajdonságok, de a sorokban az objektumok helyezkednek el. 

 

Az attributív adatokat négy nagy csoportra oszthatjuk a természeti adatokra, a műszaki létesítményekkel 

kapcsolatos adatokra, a gazdasági adatokra és a társadalmi adatokra. 

A természeti adatokhoz tartoznak a geológiai, a bányászati, a geofizikai, a talajtani, a hidrológiai, a 

klimatológiai és a biológiai adatok összessége. A műszaki létesítményekkel kapcsolatos adatok az 

infrastrukturális adatok (út, vasút, közművek stb.). A gazdasági adatok nagyon összetettek, ide tartozik.: 

természeti ágazatok adatai, illetve részesedése a GDP-ből. 

A gazdasági és társadalmi adatok közötti átmenetet képezik a földnyilvántartási adatok. A társadalmi adatok a 

lakosságról és a lakosság életkörülményeiről szóló adatok. A térinformatikai rendszerünk akkor jó, és akkor 

hatékony, ha a vizsgált területről, objektumról minél több adat, illetve információ áll rendelkezésre 

adatbázisunkban. Ezek az adatok különböző témacsoportok szerint rendezett adatbázisok, mint a valós világ 

fedvényei (vonnorge, layer) alkalmasak arra, hogy a GIS szoftverek segítségével kimutatásokat készíthessünk, 

következtetéseket vonjunk le a kiválasztott témakörökben, amely a felhasználóknak, tervezőknek, 

döntéshozóknak megfelelő szintű segítséget nyújthat. A fedvény szemlélet lényege, hogy egy fedvény (réteg) 

csak azonos objektumtípusokat tartalmazhat. Valós világ fedvényekkel történő ábrázolására mutat be példát a 4. 

ábra. 
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6. fejezet - 6. MŰVELETEK TÉRBELI 
OBJEKTUMOKKAL 

1. 

Fedvényezési (overlay) eljárások 

A fedvények egymásra illesztését a regionális tervezési gyakorlat még a digitális módszerek bevezetése előtt a 

60-as évek végén vezette be. Gyakorlatilag a dolgot úgy oldották meg, hogy a különböző tematikus térképeket 

átlátszó transzparensre rajzolták és a különböző tényezők együttes hatását átvilágító asztal felett regisztrálták. 

Nem nehéz elképzelni, hogy mennyire munkaigényes volt ez a feladat, s hogy mennyire szerények voltak a 

módszer nyújtotta lehetőségek a korszerű számítógépes módszerekhez hasonlítva. 

Ha meg akarjuk fogalmazni a fedvényezési eljárás mibenlétét, úgy azt mondhatjuk, hogy alapértelmezésben ez 

az eljárás összekapcsolja az ugyanazon a földi ponthoz tartozó, az eljárásba vont különböző fedvényeken 

szereplő attribútumokat. Ha az attribútumok a különböző rétegeken azonos tulajdonságra vonatkoznak és azonos 

dimenziójúak, illetve egymással értelmesen műveletbe hozhatók úgy az összekapcsoláson kívül a fedvényezés 

keretében különböző aritmetikai és logikai műveleteket is el lehet rajtuk végezni. Ezekre a műveletekre azonban 

legtöbbször a levezetett értékek vonatkozásában kerülhet sor. 

 

Azonos tulajdonság jellemző esetén az összeadásnak vagy kivonásnak akkor van csak értelme, ha a két fedvény 

különböző időpontban rögzítette az adott tulajdonságjellemzőt és a fedvényezésből a változásokra kívánunk 

következtetni. Például két ugyanarra területre vonatkozó különböző időben készült népsűrűségi térkép 

különbségéből megkapjuk a népsűrűség változási térképet egy adott időszakra (5. ábra). 

Védőövezet (buffer zóna) generálás 

Elemző, tervező feladatok megoldásakor a GIS talán leggyakrabban használt művelete a védőövezet vagy buffer 

zóna képzés. Bár ez a művelet is szoros kapcsolatban van a fedvényezéssel, tekintettel fontosságára külön 

pontban foglaljuk össze a vonatkozó legfontosabb ismereteket (6. ábra). 

Szemantikailag a védőövezet generálás elsőrendű feladatát jól tükrözi magyar elnevezése: bizonyos objektumok 

köré, elsősorban az ivóvízellátás víztisztasági követelményeinek kielégítésére, olyan új objektumok 

létrehozásáról van szó, melyek pontjainak legrövidebb távolsága az eredeti objektumtól állandó. 
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Az eredeti vízvédelmi célok mellett sok egyéb feladat megoldására is alkalmazzák az övezet generálást, ezek 

legszámosabb csoportjával a szomszédságok (régiók) kijelölésével kapcsolatban már megismerkedtünk. Annak 

ellenére, hogy a hivatkozott pontban aláhúztuk az elvi különbséget a védőövezet és a szomszédság kijelölés 

között, a gyakorlatban sok szoftver egybe mossa magát a művelet-párt és a paraméterektől illetve a megelőző és 

követő műveletektől függ, hogy melyik osztályba sorolható a feladat. 

Tulajdonképpeni védőövezettel találkozunk pld. a földalatti távvezetékek (gáz, olaj, víz, elektromosság, 

adatátvitel, stb.), föld feletti nagyfeszültségű vezetékek, vasutak, utak stb. környezetében. Ezek az övezetek 

gyakran fizikailag is jelölve vannak a földfelszínen és a létesítmény üzemeltetője szolgalmi jogot vagy 

kisajátítás útján tulajdonjogot szerez az övezetre. A védőövezet kijelölés célja ezekben az esetekben az, hogy a 

létesítmény illetve a környezet épsége valamint zavartalan funkcionálása érdekében megtilt bizonyos 

tevékenységeket ezen a területen. Ezekben az esetekben a védőövezet állandó objektum, mely része a digitális 

megvalósulási térképnek. 

A szomszédsági vizsgálatoknál felhasználhatjuk például az övezeteket annak az előrejelzésére, hogy milyen 

hatással lesz egy út megépítése a környező természeti erőforrások biztonságára. Egyértelmű ugyanis, hogy ha az 

út közelében értékes erdőterületek találhatók, úgy az engedély nélküli fakitermelés növekedésével 

számolhatunk. Míg azonban az építési előírásokban rögzített védőövezetek esetén a konstans távolság megfelelő 

megoldást biztosít, addig a természeti jelenségek vizsgálatakor ez az egyszerűsítés nem mindig kielégítő. 

Gondoljunk arra, hogy a felszíni vízfolyások vízvédelmi körzeteinek kijelölésekor a körzet természetes határa a 

vízgyűjtő terület, mely a domborzati viszonyok függvénye, és határai általában nincsenek állandó távolságra a 

vízfolyástól. Felszín alatti vizek esetén a helyzet még bonyolultabb, mivel a körzet határait a domborzaton kívül 

befolyásolják a felszín alatti rétegek helyzeti, szűrési és vízáteresztési paraméteri is. 

Könnyű belátni azt is, hogy a példaként említett környezeti hatás vizsgálatnál, az értékes faállományt fenyegető 

veszély nem csak attól függ, hogy a kérdéses erdőterület milyen messze van az úttól hanem attól is, hogy 

milyenek a szállítási viszonyok az erdő és az út között, ezt pedig nagymértékben befolyásolják a domborzati, 

talajtani, vízelvezetési, stb. tényezők is. 

A fenti meggondolások alapján megállapíthatjuk, hogy a földrajzi modellezésben a konstans távolságú 

védőzónák csak más tényezőkkel kombinálva több fedvény és művelet együttes felhasználásával nyújtanak 

kielégítő eredményt. 
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7. fejezet - 7.TÁVÉRZÉKELÉS 
ALAPJAI 

1. 

A Föld felszínére érkező extrateresztrikus elektromágneses sugárzás legnagyobb hányada a Napból érkezik. 

Távérzékelés során a Napból eredő és a felszín által visszavert (reflektált) és a felszín által kibocsátott (emittált) 

sugárzást mérjük. Passzív távérzékelésről beszélünk, ha nem használunk külső energiaforrást, csak érzékelőket, 

míg külső elektromágneses sugárforrás használata esetén aktív távérzékelésről beszélhetünk. A elektromágneses 

hullám a légkör felső határát elérve kölcsönhatásba lép vele, melynek következtében az energia részben 

elnyelődik (abszorció), részben visszaverődik (reflexió), vagy a szóródik (diffúzió). Ha a beeső és a 

visszaverődő hullám haladási iránya azonos szöget zár be a beesési merőlegessel tükrös reflexióról, ha a beesési 

merőlegessel szöget zárva valamely irányba verődik vissza diffúz reflexióról beszélünk. legtöbb esetben az 

alacsonyabb hullámhossz-tartományban nagyobb a szórás mértéke. A földi objektumok és a szenzor közötti 

légréteg zavaró hatású lehet a vizsgált tárgy reflektanciájának értékelése során. Azokat a hullámhossz-

tartományokat, ahol a legkisebb a szóródás és az elnyelődés mértéke, légköri ablaknak nevezzük. A 

visszaverődés a légkörben található vízcseppeken, szennyezőanyagokon történik. Az ózon és az atmoszferikus 

gázok csaknem teljesen elnyeli az ultraibolya sugárzást, ezért ez a tartomány kevésbé alkalmazható a 

távérzékelésben. Jelentős abszorbens a vízgőz és a szén-dioxid, amelyek főleg az infravörös sávban 

abszorbeálnak (7. ábra). 

A föld felszínének eltérő reflektancia értékeit az anyagi sajátosság okozza. A visszavert (reflektált), az elnyelt 

(abszorbeált), az áthaladó (transzmittált) és a kisugárzott (emittált) energia aránya az anyag típusától és 

állapotától függ. Különböző hullámhossztartományokban eltérő reflexióértékeket tapasztalhatunk. Ha a tárgynak 

vagy a felszínrésznek a spektrális visszaverődési értékeit grafikonon ábrázoljuk, spektrális görbét kapunk, amely 

a reflektált és emittált sugárzás értékeit tartalmazza különböző hullámhossz-tartományokban. A spektrális görbe 

jól szemlélteti a különböző felszínek eltérő reflexiós tulajdonságait, és segítségével meghatározhatjuk azokat a 

hullámhossz-tartományokat, amellyel az adott tulajdonság a legjobban vizsgálható. Nem csak az egyes 

objektumok különböztethetők meg a reflektancia értékek alapján, hanem azok állapotát is vizsgálhatjuk ezen 

keresztül. A növényi szövetek víztartalma, kórokozók és a vízhiány okozta elváltozások, a talaj tápanyag és 

sótartalmának változása, a vizek szennyezettsége, stb. detektálható a reflektancia alapján. 

 

A multispektrális adatok esetében az elektromágneses spektrum hullámai kerülnek rögzítésre, ahol az egyes 

hullámhossztartományokon mért reflektancia értékek külön külön csatornán tárolódnak. A szenzorok 

tervezésénél meghatározzák, hogy mely hullámhossztartományok kerüljenek tárolásra és a szenzor mint digitális 

értéket tárolja. Vannak olyan kamerák illetve szenzorok is, ahol a rögzíteni kívánt hullámhossz értékeket szűrők 

alkalmazásával állíŧhatjuk be. A multispektrális kamerák többsége a látható fény elektromágneses 

hullámhossztartományában, illetve közeli- és távoli infravörös tartományban üzemel. A spektrális képalkotás 

lehetővé teszi, hogy az emberi szem által nem látható hullámhosszokon mérhető reflektanci értékeket 

megjelenítsük és elemzésre használjuk. A multispektrális adatokénál jellemzően nagyobb spektrális 
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lefedettséggel rendelkező és finomabb spektrális felbontással rendelkező képalkotó eszközöket hiperspektrális 

szenzoroknak nevezik. 

Sok multispektrális szenzor készít pankromatikus egycsatornás képet is mely a teljes intenzitásérték spektrumot 

egyetlen csatornán rögzíti minden egyes pixel esetén. Általában a műholdas rendszerek esetében a csatornák 

száma 3-10 és általában jellmező a 15 csatornánál nem több képalkotás. A Landsat műholdak esetében a 

spektrometriás kép 7 csatornás a három látható hullámhossztartományban három csatornán (piros, zöld, kék) 

illetve a közeli, és távoli infra tartományban rögzített 3 csatorna és egy pankromatikus csatorna áll rendelkezésre 

(4. táblázat). 

Különböző célokra a különböző csatornák alkalmazhatóak. Növényzet vizsgálata esetén például a közeli és 

közép infravörös tartományok játszanak kulcs szerepet, míg például mélyvizi megfigyelések esetén a kék 

tartomány is. A multispektrális felvételek megjelenítése kihívást jelent, hiszen az emberi szem csupán a látható 

hullámhossztartomány három részét képes elkülöníteni, és a vörös, zöld és kék színeket érzékeli. A digitális 

megjelenítő eszközök is ennek a három színnek az additív vagy szubsztraktív keverésével állítják elő a képeket, 

ezért a multispektrális adatok esetében is csak három csatornát lehet egyszerre megjeleníteni. Ezért alakultak ki 

az úgynevezett színeltolásos megjelenítési formák, ahol is az egyes csatornák gradiens értékeit a vörös-zöld-kék 

csatornák egyikével jelenítjük meg. 

 

A hiperspektrális távérzékelés során számos (10–100-as nagyságrendű) sávban készül spektrum az adott terület 

egyes pontjairól; az egyes spektrumokat magában foglaló képpontokból pedig kép állítható össze (képalkotó 

spektrometria). 

A hiperspektrális távérzékelő eljárást eredetileg idegen égitestek felszínének geokémiai vizsgálatára dolgozták 

ki, hiszen csak a távérzékelés segítségével lehet a más bolygók felszínén található anyagokat meghatározni (a 

Földre hullt meteoritokon kívül). A spektrometria jelenleg is a leghatékonyabb módszer például a Mars felszíni 

anyagainak vizsgálatára (A Mars Express OMEGA műszere ilyen képalkotó spektrométer). 

A földi alkalmazásokban az 1980-as évektől elsősorban ásványtérképezési céllal használták a hiperspektrális 

technológiát. A növényzettel és sokszor felhőkkel is borított Európában főleg bányászati szennyeződések 

kimutatására használják, a száraz területeken a felszín geológiai térképezésére is. 

A hiperspektrális távérzékelés a legújabb, felszínborítást vizsgáló eljárások egyike. Magyarországon először 

2002-ben készítettek képalkotó spektrometriát használó légifelvételeket. 
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A távérzékelésben alkalmazott adat-felvételezési módszereket és távérzékelt adatokat több féle módon 

csoportosítjuk. 

Szenzorok működési elve szerint: 

• Fényképező (mérőkamrás) kamerák. A fényképező rendszerek csak a látható fény, valamint a közeli 

infravörös tartományban (380–900 nm) érzékeny filmet, vagy digitális hátlapot használhatnak, ezért ezen 

tartomány vizsgálatára alkalmasak. 

• Pásztázó szkennere. A felvételeket pásztázó szkennerek soros pásztázás (pl.: SPOT HRV szenzor) vagy 

optikai-mechanikus pásztázás (pl. LANDSAT) segítségével készítenek felvételeket. 

Sávszélesség szerint: 

• Optikai szenzorok. A látható (0,4µm) tartománytól a reflektált infravörös (3µm) tartományig készítenek 

felvételeket. Ebbe a csoportba tartoznak a mérőkamrás fényképezőgépekkel készített felvételek és a 

hagyományos pásztázó szkennerekkel készített műholdfelvételek. 

• Mikrohullámú szenzorok. A mikrohullámú szenzorok hullámhossz tartománya kb1mm-1m közötti 

tartományban mozog. A sugárforrás szerint lehet passzív- és aktív szenzor (RADARSAT). Előnye, hogy 

könnyen áthatol a felhőkön, vízpárán érzékeny a tárgyak felületére. Elsősorban a tengert kutató távérzékelési 

eljárásokban használják 

Csatornaszám alapján: 

• Pankromatikus (PAN). A látható és a közeli infravörös tartomány integrálásával létrehozott nagy geometriai 

pontosságú szürkeárnyalatos felvétel. 

• Többcsatornás (MSS). Több (4 – 60) szélesebb sávszélességű csatornát tartalmaz a látható (VIS) és a közeli 

(NIR), illetve a rövidhullámú (SWIR) infravörös tartományban. 

• Hiperspektrális felvételek. Jellemző a kis sávszélesség (2-100nm) és a nagy csatornaszám (min. 60). A 

képméret kisebb, mint a hagyományos felvételek esetében, a képfeldolgozás nagy erőforrás igényű (DAIS, 

AISA, HYMAP, stb.). 

Geometriai felbontás: 

• Meteorológiai műholdfelvételek. A nagy geometriai felbontás mellett (100–2000m) általában nagy 

csatornaszám, illetve mikrohullámú szenzorok használata a jellemző. A meteorológiai megfigyelésen túl, a 

globális vegetáció és klímaváltozás megfigyelésében alkalmazzák (NOAA, GOES, Meteosat 8, INSAT, stb.). 

• Precíziós felvételek. 1m alatti geometriai felbontású felvételek, amelyeket korábban csak a katonai 

alkalmazásban használtak (IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW). A polgári használatban a térképészetben, 

műszaki és precíziós mezőgazdasági alkalmazásban terjedt el. 

Hiper- és multispektrális felvételek spektrális felbontását a sávok száma (bands), a sávszélesség (bandwith) és a 

sávok spektrumtartománya (wavelength range) határozza meg. Több és keskenyebb sáv felvételére alkalmas 

szenzorok alkalmazásával több olyan tulajdonság is megfigyelhető, amely korábban a hagyományos szélessávú 

felvételek alkalmazásával nem volt lehetséges. A spektrumtartomány és sávszélesség megválasztásánál 

ismernünk kell az anyag reflektancia tulajdonságait. 

A multispektrális sávok használata mellett a jobb térbeli felbontású pankromatikus (egyszínű, a látható fény 

tartományát integráló) felvételi sáv használata is elterjedt (LANDSAT, SPOT, IKONOS stb. rendszerek), amit 

elsősorban a térképészetben alkalmaznak. A fényképként készített képek esetében a geometriai felbontást 

befolyásoló tényezők: az alkalmazott film érzékenysége (emulzió), az objektív fókusztávolsága és a 

pályamagasság. 

A pásztázó felvételezés esetén a geometriai felbontást az egy detektorhoz tartozó ún. pillanatnyi látómező 

(IFOV) mérete határozza meg. A felvétel pontjait a pillanatnyi látómezőből érkező sugárzási energia, a 

radiancia értéke adja. A pásztázó berendezéseknél a geometriai felbontást általában a felvétel képelemének 

(pixel) méretével azonosítják. Ez azonban erős egyszerűsítés, ugyanis a pásztázó berendezések jelentős részénél 
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a felvételi sáv igen széles (pl. az IKONOS esetében 1500 km), a nadírtól távolodva a képelemek mérete a 

ránézési irány változása következtében folyamatosan nő. 
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8. fejezet - 8. FELSZÍN KÖZELI 
TÁVÉRZÉKELÉS INTEGRÁLÁSA A 
PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉS 
RENDSZERÉBE 

1. 

Környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyre növekvő a jelentősége a növény igényeihez igazodó, a 

műtrágyadózisok és a trágyázás időpontjának precíz meghatározására alapozott nitrogéntrágyázásnak. Az 

optimális műtrágyadózisok és a nitrogéntrágyázás optimális időpontjának meghatározását a növények 

nitrogénellátottságára célszerű alapozni. A maximális növényi növekedéshez szükséges nitrogéntartalom és az 

aktuális nitrogéntartalom arányát kifejező nitrogéntápláltsági-index (NNI) a növény nitrogénellátottságának 

jellemzésére alkalmas mutató, melynek meghatározása destruktív mérési módszereket igényel. A destruktív 

(kémiai) vizsgálat hátránya, hogy költséges, munka- és időigényes, ezért a gyakorlatban gyorsan és könnyen 

alkalmazható mérési módszerek alkalmazására van szükség. 

A klorofill molekulák elsődleges szerepet játszanak a fényenergia fixálásában és kémiai energiává történő 

átalakításában, ezért a levelek klorofilltartalma alapvetően meghatározza a fotoszintetikus potenciált és az 

elsődleges növényi produkciót (biomassza termelődése). A klorofill molekulák biológiai funkciójából adódóan, 

a levelek klorofilltartalma információt szolgáltat a növények fiziológiai állapotáról, ugyanis a klorofill 

mennyisége szoros összefüggésben áll a növény korával, fejlődési állapotával, valamint a különböző 

természetes és antropogén eredetű stresszhatások mértékével. A növény nitrogénkészletének jelentős része a 

klorofillban található, így a levelek klorofilltartalma lineáris összefüggésben áll a levelek nitrogéntartalmával, 

valamint a nitrogénstressz a levelek klorofilltartalmában is kifejeződik. Tehát a klorofilltartalom mérésével 

következtethetünk a növények fiziológiai állapotára és nitrogénellátottságára, viszont a klorofilltartalom kémiai 

módszerekkel történő meghatározása költséges, valamint idő- és munkaigényes. Ezért kezdték el alkalmazni a 

nem destruktív, optikai mérési módszereket, melyek a reflektancia (fényvisszaverés) vagy a transzmisszió 

(fényáteresztés) mérésén alapulnak. 

A klorofill molekulák a fényt a látható vörös és kék tartományban abszorbeálják (elnyelik), míg az infravörös 

tartományban átengedik, viszont a kék tartományban jelentős a fényelnyelése az egyéb fotoszintetikus 

pigmenteknek is (8. ábra), ezért az optikai módszerekben a vörös fény reflektanciáját vagy transzmisszióját 

mérik. Az optikai mérések során a pontosabb becslése érdekében a vörös és infravörös fény arányosításával 

olyan indexeket képeznek, melyek szoros összefüggésben állnak a klorofilltartalommal. 

 



   

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. fejezet - 9. ERŐ- ÉS 
MUNKAGÉPÜZEMELTETÉS 

1. 

Az erő- és munkagépek üzemeltetése során a precíziós gazdálkodás legfontosabb szenzora a helymeghatározást 

végző GPS rendszer. A GPS segítségével több lehetőség is nyílik a munkagépek irányítására. Az első esetben a 

műholdas helymeghatározó rendszer a méréseket elvégezve a gép üzemeltetőjének ad visszajelzést, és a 

beavatkozást, irányváltást a gépkezelő végzi. Manapság azonban már léteznek olyan rendszerek is, amelyek a 

beavatkozást maguk elvégzik, így a gépkezelőnek csak akkor kell korrekciót végrehajtani, amikor rendkívüli 

esemény történik. Az erő- és munkagépek irányítását, ha azt műholdas jelvevő segítségével oldjuk meg, 

manapság egyre pontosabban lehet elvégezni. A Magyarországon is elérhető és alkalmazható irányítási 

rendszerek általános felépítése egy GPS jelvevőből, és a helyzetet kijelző egységet minden esetben magába 

foglal. Annak függvényében, hogy látványosabb (manapság már legtöbb esetben színes), de ezzel drágább, vagy 

kevéssé látványos, de legalább olyan hasznos megoldást kínál egy cég a helyzet megjelenítésére, több rendszer 

is elérhető. Az egyes cégek folyamatosan fejlesztik termékeiket, így újabb műholdrendszerek, vagy műholdak 

munkába állásával az irányítás pontossága folyamatosan fejlődik. A Magyarországon is elérhető rendszerek 

egyike a CASE IH Advanced Farming Systems (AFS) irányítási rendszer. 

Főként az európai felhasználók ismerik és használják az AGROCOM GmbH and Co. ACT típusú fedélzeti 

számítógépes rendszerét, a hozzátartozó AgroMap szoftverekkel. Az AGROCOM rendszert kiegészítve 

alkalmazható az RDS MarkerGuide sorvezető rendszer, ami vizuálisan jeleníti meg a vezetési irányt. 

A gyakran piacvezetőként is emlegetett Trimble Navigation Ltd. AgGPS fedélzeti számítógépes rendszere 

folyamatos fejlesztés alatt áll. Jelenleg az AgGPS 442 GLONASS Reciever a legfrissebb elérhető antenna, 

amely számos opcionális kiegészítővel egy-egy munkafolyamat elvégzéséhez a helymeghatározást könnyíti 

meg. A kijelzéshez korábban egy egyszerőbb LED (Light Emitting-Diode) kijelzősort alkalmaztak egy 

monochrom képernyővel (AgGPS EZ-Guide Plus), ma már a képernyő is színesben érhető el (AgGPS EZ-

GUIDE 500 SYSTEM). 

A rendszer része az AgGPS AutoSense elfordulás érzékelő szenzor, ami a kerekek elfordulási szögét méri és 

jelzi vissza a minél pontosabb irányítás érdekében. 

Kiegészítésként elérhető már az EZ-Steer rendszer, ami egy dörzskerék segítségével oldja meg az automatikus 

kormányzást. 

Elérhető még az Ausztrál RDS Technology Ltd. Pro-Series 8000 típusú fedélzeti számítógépre alapozott 

rendszere, ami hasonlóan az Agrocom ACT termináljához különféle precíziós feladatokat (hozamtérképezés, 

kijuttatás vezérlés) is megold. 

A JOHN DEERE Green Star irányítási rendszere, amelyhez kétfrekvenciás GPS vevő, vagy a pontosabb RTK 

GPS vevő, valamint az automatikus kormányzási feladatokat is ellátó Auto Tracking csatlakozhat az amerikai 

gyártócég saját GPS vevő antennát alkalmaz. Az érintőképernyős kijelző megkönnyíti a munkafolyamatok 

közben szükséges beállítások elvégzését. 
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10. fejezet - 10. KÜLÖNBÖZŐ 
LÉPTÉKŰ 
TALAJTÉRKÉPÁLLOMÁNYOK, MINT 
A PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉS 
ADATFORRÁSAI 

1. 

Az elmúlt mintegy 100-150 év alatt a talajtannal és az agrogeológiával foglalkozó tudósok, szakemberek által 

nagy mennyiségű természetföldrajzi és talajtani információ gyűlt össze. Az elmúlt évtizedek alatt különböző 

célok vezérelték a munkát és különböző szemléletek alapján készültek a talajtérképek. 

Az adatok egyesítése, valamint a szisztematikus térképi rendszer kidolgozása egyre nagyobb feladatot jelentett. 

A fő probléma mindig is az volt, hogy a sokrétű talajtani adatot egyetlen térképen miként jelenítsék meg. 

Nehezen feloldható ellentmondás rejlik abban a tényben, hogy a hagyományos térképek viszonylag szűk 

eszközrendszerrel rendelkeznek, az attribútum adatok megjelenítésében, holott a talajok általános jellemzése 

igen sokféle, gyakran nagyon nehezen összeegyeztethető szempont figyelembe vételét igényli (fizikai, kémiai, 

földrajzi, geológiai illetve pontszerű vagy területi tulajdonságok) (Szabó et.al., 1999). 

A hazai talajtan fejlődésében több szakaszt különböztentük meg, s talán az 1990-es évektől egy újabb szakaszt is 

elkülöníthetünk. 

Ezek a következők: 

1., 1779-1858: TESSEDIK SÁMUEL, NAGYVÁTHY JÁNOS, PETHE FERENC munkásságával fémjelzett 

szakaszban a külföldi eredmények feldolgozásával, a hazai gazdákkal ismertették a természettudományi és 

mezőgazdasági tudományos ismereteket és igyekeztek ezeket megkedveltetni velük. A Mezei Gazdaság könyve 

1855-ben jelenik meg és ez már foglalkozott a talaj felosztással, a talajjavítással és a talaj termékenység 

növelésének lehetőségeivel. 

2., 1858-1891: SZABÓ JÓZSEF munkássága Békés és Csongrád megye Tokaj-Hegyalja, majd Heves és 

Szolnok megye területének talajtani jellemzésével és talajtérképezésével foglalkozott. A talajokat attól függően, 

hogy milyen körülmények között képződtek az alapján osztályozta, így a rendszerezés genetikai alapokra épült. 

LORENZ J. 1866-ban BÉCSBEN megjelenteti térképét, mely az Osztrák-Magyar Monarchia mezőgazdasági 

termelésének alapjául szolgáló természeti viszonyokat foglalja össze, így Magyarország talajviszonyait is 

tárgyalja. 

3., 1891-1909: A FÖLDTANI INTÉZET AGROGEOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK megalakulása. Az osztály fő 

feladata a talajok térképezése és vizsgálata. INKEY BÉLA munkásságának köszönhetően megindult egyes 

községek, majd megyék talajviszonyainak felvételezése, azonban az orosz talajtani iskolával létesített kapcsolat 

és hazánk talajainak hasonlóságai miatt a porosz agrogeológiai felvételezés módszere helyett a dokucsajevi 

talajtani módszereket részesíti előnyben. Ezen időszakban talajtani szakembereink még nem alkottak országos 

képet a talajviszonyainkról. 

4., 1909-1931: Az első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia hatására a részletes felvételezéseket 

felfüggesztették és helyette az átnézetes talajtérképészeti munkákat kezdték meg. Nagy jelentőségű munka volt 

ebben a korszakban az Alföld szikes talajainak felvételezése és a SIGMOND ELEK által kidolgozott dinamikus 

talajosztályozási rendszer is. 

5., 1931-195: KREYBIG- féle átnézetes talajismereti térképezés.Ez a térképészeti módszer már forradalmi 

jelentőségű a hazai térképezésben, mivel a térképlapokon egy-egy foltra vonatkoztatva megtaláljuk a fontosabb 

fizikai és kémiai tulajdonságokat, a Sigmond-féle talajosztályokat, valamint az adott foltok reprezentatív 
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talajszelvényeit és az adott folt heterogenitását jellemző eltérő tulajdonságú talajszelvényeket is. A 

térképlapokhoz csatolt magyarázó füzetek a terület részletes talajtani és környezeti jellemzésére szolgáltak, 

valamint a reprezentatív talajszelvények a felvételi és a laboratóriumi jegyzőkönyvek adatait tartalmazzák. A 

Kreybig-féle átnézetes talajismereti rendszer lényegében egy korai analóg földrajzi információs rendszer. A 

húsz éves munka eredményeként hazánk egész területéről elkészült 1:25000 méretarányú talajtérkép, Európában 

egyedülállóan. A Kreybig-féle terepi felvételezés a szakembereket lekötötte, így más talajtani kutatómunkát alig 

végezhettek, másrészt nem volt elegendő számú szakképzett talaj felvételező, így sok helyen csak lelkes amatőr 

végezte a munkát, ezért a felvételezés nem mindenhol megfelelő. 

6., 1951-től napjainkig tartó szakasz a genetikai irányzat újraéledését jellemzi, melynek oka egyrészt az, hogy az 

átnézetes térképek nem alkalmasak az ország talajtakarójának jellemzésére, mivel a talajok keletkezésében és 

termékenységében fennálló különbségek nem jutnak kifejezésre benne. Másrészt újabb talajfizikai és kémiai 

módszerek váltak ismertté, melynek bevezetése szükségessé vált (5. táblázat). 
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A digitális térképi technológia formájában és tartalmában is új szakaszt nyitott a honi térképezésben. 

Hazánkban jelenleg két digitális talajtani adatbázis van, mely az ország egész területére kiterjed: 

• Magyarország Digitális Genetikus Talajtérképe, mely 1995-ben készült, 1:200000 méretarányban, készítője a 

Budapest Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás és az Infograph Kft. Többféle 

formátumban forgalmazzák (DXF, Mapinfo, Intergraph). Az állomány tartalmazza a genetikus talajtípusokat 

altípusonként, a talajtípusokat a talajok mechanikai összetétele szerint, a talajtípusokat a talajképző kőzet 

szerint. 

• Digitális Agrotopográfiai térkép az MTA Talajtani Kutatóintézet gondozásában 1:100000 méretarányban 

készült szintén többféle formátumban (DXF, Mapinfo, Intergraph). Az adatbázis tagolása illeszkedik az 1: 

100000 méretarányú EOTR térképekhez. 

A természeti erőforrások jobb kihasználása nemcsak hazánkban, hanem a föld egészén is az érdeklődés 

középpontjába került (éhínség, élelmiszerhiány). 

A Nemzetközi Talajtani Társaság (ISSS) 1960-ban MADISON, WISCONSIN-ban (USA) tartott kongresszusán 

határozták el az 1:1000000 méretarányú FAO-UNESCO talajtérkép szerkesztését és kiadását, mely az egész 

földkerekségre kiterjed. 

A teljes föld egészére kiterjedő első térképet 1981-ben jelentetik meg, a költségekre való tekintettel csak 

1:5000000 méretarányban. 

A térinformatika térhódítása lehetővé tette, hogy a FAO világ talajtérképek is digitális formában és digitális 

adatbázisokkal készüljenek. 

A nemzeti talajosztályozási rendszerek (USA, Német, Orosz stb.) mellett elterjedőben van a FAO 

talajosztályozási rendszere is. A jelenlegi FAO talajosztályozási rendszer háromszintű osztályozási rendszer, 

melynek a legmagasabb és leginkább általánosítható szintje a „nagy talajcsoportok” (MAJOR SOIL 

GROUPINGS) nevet kapta. Ez a szint 28 talajcsoportból áll, melyhez 153 talajegység tartozik (Soil Units). Az 

egyes osztályozási egységek felismeréséhez az úgynevezett diagnosztikai talajszinteket, valamint a 

diagnosztikai tulajdonságokat alkalmazzuk (6.táblázat). 



 10. KÜLÖNBÖZŐ LÉPTÉKŰ 

TALAJTÉRKÉPÁLLOMÁNYOK, 

MINT A PRECÍZIÓS 

NÖVÉNYTERMESZTÉS 

ADATFORRÁSAI 

 

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11. fejezet - 11. FELVEHETŐ 
VÍZKÉSZLET MEGHATÁROZÁSA, 
PRECÍZIÓS ÖNTÖZÉS 

1. 

Az öntözővíz szükséglet minél pontosabb meghatározása mind gyakrabban felmerülő igény a növénytermesztési 

ágazatok részéről, hiszen hazai termőhelyi viszonyok között a víz mint input rendelkezésre állása egyenlőtlen, 

bizonytalan. A növekvő termésszint, a klíma időszakos szélsőségei és a vízbázis korlátozottsága, vele az öntözés 

költségeinek folyamatos növekedése megköveteli az inputfelhasználás racionalizálását, amely a gazdaságos 

termelés kritikus tényezője. Az igények ennek megfelelően egyre inkább túlmutatnak az adott táblára 

vonatkoztatott egyszeri vízadagok meghatározásán, azonban a hagyományos érzékszervi, tapasztalati vagy 

statisztikus elvekre épülő módszerek nem képesek ezeket kielégíteni. A nagy üzemmérethez társuló automata 

(precíziós) rendszerek gazdaságos működtetéséhez a talajnedvesség automata szenzoros mérésén és 

regisztrálásán kívül fejlett döntéstámogatási háttérre is szükség van. 

Az öntözési rend tervezésére, tágabb értelemben a talaj-növény-klíma rendszer vízforgalmának modellezésére 

többféle eljárás kínálkozik. Ezek leggyakrabban olyan determinisztikus modellek, vagy modell-szubmodell 

komplexek, melyek bemenő paraméterei meteorológiai, agrometeorológiai és esetenként növényfenológiai 

mérések, megfigyelések, peremfeltételekként talaj- és növény- és technológiai paramétereket használnak, 

kimenetük pedig a növénytermesztési tér vízegyenlege és az abból származtatott egyéb információk. 

Az 9. ábrán egy öntözési döntéstámogató rendszer felépítését mutatjuk be vázlatosan. Ebben az esetben a 

koncepció a meteorológiai paraméterek széles körű és precíz mérésén alapuló párolgásbecslésre, valamint a 

növényfenológiai és a talajparaméterek ugyancsak részletes mért adatbázisára épített komplex vízmérleg 

felállítása, majd ebből további inputok bevonásával egyedi igényeket kiszolgáló, naprakész és operatív 

információ szolgáltatása. 

Agrometeorológiai inputok 

A modell által igényelt agrometeorológiai információk köre tágabb a mezőgazdasági célú alapszintű 

mérőállomások mérési programjánál, a hőmérséklet (T), relatív légnedvesség (RH) és csapadékösszeg (p) 

értékein kívül a globálsugárzás (RG) vagy a sugárzási egyenleg (másképpen a nettó sugárzás, Rn), szélsebesség 

(w) valamint a meghatározott mélységű talajszelvény nedvességtartalma (θ) szükséges a számításokhoz. 
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A referenciapárolgás számítása 

A párolgás becslését végző szubmodell számára nagyszámú algoritmus áll rendelkezésre, a nemzetközi 

szakirodalom meglehetősen sok és változatos módszert tart nyilván. Megemlítendő, hogy ezek különböző 

szemlélete, származásuk földrajzi és klimatológiai értelemben vett eltérése miatt a megfontolt választás nagy 

jelentőséggel bír, továbbá az algoritmusok helyi viszonyokra történő adaptációja, validálása, kalibrációja sem 

hagyható el. Az almodell terméke az ún. referenciapárolgás, mely egy idealizált gyepfelszínen mérhető 

potenciális evapotranspirációs értéknek felel meg. Ebből az adott növényállományt jellemző szorzófaktorral 

(crop coefficient, Kc) képezhető bármely állomány evapotranspirációja, figyelembe véve a faj, fajta, hasznosítási 

irány, növényi kondíció, valamint a termesztéstechnológia és a termőhely változatosságából fakadó 

különbségeket. Összességében a párolgás becslésének pontossága alapvetően befolyásolja a vízmérleg pontos 

számszerűsítésének sikerét. Ennek oka, hogy az állományok légterének anyag és energiaáramlási viszonyait 

sokrétű és bonyolult, állományi szinten sok esetben csak pontatlanul modellezhető folyamatok alakítják ki, így 

még a mért párolgási értékek időbeli és térbeli kiterjesztése is hibával terhelt. 

Növényi és talajparaméterek 

A növényállomány mint ökoszisztéma vízforgalmának modellezése valójában a benne foglalt minden 

jelentősebb kicserélődési folyamat adott periódusra történő szimulációját takarja. E folyamatok időben változó 

természetűek, mivel a modellezési feladat legtöbbször nem egyszeri, hanem az állomány teljes tenyészidejét le 

kell, hogy fedje, a vegetáció fejlődését végig kell követnie. A növekedés modellezéséhez szükséges 

peremfeltételek az alábbi csoportokba foglalhatók: 

• a tenyészidőszak hosszát jelző határértékek (vetés, kelés, betakarítás időpontjai) 

• a fenológiai szakaszok hossza (iniciális-, fejlődési-, közép- és utószakasz) 

• a növényi növekedés jellemző határértékei (növénymagasság és gyökérmélység) 

• a növekedést érintő agrotechnológiai műveletek hatását leíró értékek (pl. kaszálás, metszés, művelési mód, 

stb. hatása a növénymagasságra) 

A hazánkban termesztett gazdasági növények növekedésük dinamikája szempontjából is igen eltérőek, az 

egyéves, kétéves, és évelő, valamint a tavaszi és őszi vetésű állományok eltérő, esetenként teljesen egyedi 

növekedési függvények alkalmazását követelik meg. A növények növekedési görbéje jellemzően logisztikus 

trendfüggvénynek feleltethető meg, mely a föld alatti és –feletti részek fejlődésére egyaránt érvényes. A 10. 

ábrán bemutatott görbe a legegyszerűbb, pl. egyéves, tavaszi vetésű állomány vagy évelő, fás szárú kultúra (pl. 

gyümölcsfák) teljes életciklusára alkalmazható. 
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Őszi vetésű (pl. egyes gabonafélék, repce) növények föld feletti részei transzformált, illetve kombinált 

függvényekkel leírható növekedési ütemet mutatnak, a gyökérzet növekedése viszont ezeknél is megfelel a fenti 

logisztikus trendnek. A növényi életműködés további paraméterei a fejlődési szakaszonként változó növényi 

párologtatási koefficiensek (Kc). A modellek részletességüknek megfelelően számolhatnak egy, vagy akár több 

koefficienssel (11. ábra), utóbbiak megkülönböztetik a különböző fenofázisokat, külön kalkulálják a talaj felső 

(evaporatív) és a mélyebb rétegeiből történő vízfelhasználást, illetve kezelik a vízstressz fellépésének hatásait. 

 

 

További növényi paraméter a vízfogyasztási együttható (p), mely a talajban rendelkezésre álló vízkészlet 

hasznosíthatóságának leírására szolgál. Bevezetésével a modell képessé válik a fajonként, fajtánként, 

hasznosítási típusonkénti különböző – és ilyen értelemben szubjektíven értelmezhető – jelen lévő, ám 

felvehetetlen vízmennyiségekkel való számolásra is. 

A növényi növekedésdinamika és az életfolyamatok vízellátottsági hátterének szimulációja számos 

talajparaméterre is támaszkodik. A paraméterek köthetők adott földrajzi ponthoz, táblához, azonban a szélesebb 

körű alkalmazhatóság, sőt a talajviszonyok területi mozaikossága miatt sok esetben már a táblán belüli 

kiterjeszthetőség is megkívánja, hogy több talajtípusra, fizikai féleségre is legyen elérhető adat. A 

legszükségesebb információk, melyekből az alapvető vízgazdálkodási tulajdonságok kiszámíthatók, tehát a 

következők: 



 11. FELVEHETŐ VÍZKÉSZLET 

MEGHATÁROZÁSA, PRECÍZIÓS 

ÖNTÖZÉS 

 

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• talajtípus (fizikai féleség) 

• szabadföldi vízkapacitás (FC) 

• holtvíztartalom (WP) 

• opcionálisan a talajnedvesség kiinduló és/vagy folyamatosan mért értékei (θ), amennyiben mérési lehetőség 

rendelkezésre áll 

A gyökérzóna vízmérlegének számítása 

A szükséges vízpótlás adagjainak meghatározásához ismerni kell az érintett talajszelvényből adott időben 

hiányzó vízmennyiséget, melynek értéke természetesen a növényi igények függvénye is. Ez a mennyiség 

gyakorlatilag a felírandó egyedi vízmérleg „főösszege”, mely ugyanakkor felvehet nulla, vagy akár pozitív 

értéket is, ekkor öntözővíz igény nem jelentkezik . 

A mérlegben szereplő tagok legtöbbje a gyakorlatban nem mérhető, csak becsülhető fizikai mennyiség, így a 

modell felállításakor számolni kell az ebből fakadó hiba jelentkezésével. Alapelvként a pontatlanság 

minimalizálása fogalmazható meg, a hiba teljes kiszűrése szabadföldi viszonyok között lehetetlen. 

A vízmérleg egyszerűsített formája: 

Peff+I+CR=ETc+RO+DP, 

ahol: 

Peff: effektív csapadékösszeg 

ETc: az állomány evapotraspirációja 

I: öntözővíz mennyisége 

RO: felszíni elfolyás 

CR: kapilláris vízemelés 

DP: elszivárgás a mélyebb rétegekbe 

A 12. ábrán bemutatott egyszerűsített vízforgalmi séma a fenti egyenletben szereplő fontosabb elemeken kívül 

tartalmazza a talajfelszínről történő evaporációt, a kultúrnövény által nem borított felszínhez köthető 

transpirációt (gyomnövények) valamint feltünteti a párolgás folyamata szempontjából megkülönböztethető két 

talajréteget. Az evaporáció által érintett felső 10-30 cm-es réteg (Ze) vízháztartása egyrészt nagyban eltér az 

alatta húzódó, a gyökérzet lehatolási mélysége által meghatározott rétegtől (Zr), másrészt befolyással van ez 

utóbbi vízháztartási viszonyaira is. 



 11. FELVEHETŐ VÍZKÉSZLET 

MEGHATÁROZÁSA, PRECÍZIÓS 

ÖNTÖZÉS 

 

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Mivel e szimulációs megoldás éppen a folyamatszemlélet előnyeinek kiaknázása céljából nyert létjogosultságot 

az öntözési döntéstámogatásban, magától értetődik a modell rekurzív formában történő alkalmazása. Ez azt 

jelenti, hogy folyamatosan, időszaki (napi) lépcsőkben történik az egyenleg felállítása, így minden adott (i-edik) 

napi mérleg az előző (i-1-edik) napi értékre épül, s egyúttal alapja a következő (i+1-edik) napi egyenlegnek. 

Az (1) egyenletből kifejezhető adott napon a hiánytalan (0) vízegyenleghez szükséges öntözővíz mennyisége, 

mivel azonban a vízpótlás célja nem ez, hanem az optimális növekedés biztosítása gazdaságos keretek között, 

ezért helyettesítjük a vízfogyás, vízfogyasztás (depletion, D) fogalmával: 

Di=Di-1-(P-RO)i-Ii-CRi+ETc,i+DPi, 

ahol indexben (i, i-1) a vonatkozó napot jelöltük. 

A tulajdonképpeni öntözővíz igény számításának vezérlő elve az, hogy gyökérzet által elérhető szelvényben a 

talaj nedvességkészlete nem csökkenhet a növény számára könnyen felvehető vízmennyisége értéke alá: 

Azaz:Dr,i≥RAW, 

ahol RAW a ténylegesen felvehető vízmennyiség (readily available water). 

Amennyiben ez megtörténik, vízstressz lép fel, a fejlődés átmenetileg, vagy tartósan korlátozódik, később 

irreverzibilis károsodás lép fel, mely terméskieséshez vezet. 

A vízhiány nagysága és a kijuttatandó vízmennyiség közötti összefüggés javarészt a gazdálkodás stratégiájának, 

más szóval az öntözési feladatokkal kapcsolatban megfogalmazott célok függvénye. A rendszer részéről 

elvárható az öntözés szükségességét jelző szignál kiadása adott időpillanatban, emellett ajánlás a kiadandó 

vízmennyiség tekintetében, amelynek nagysága a ténylegesen felvehető vízmennyiség szintjének és a 

mindenkori hiánynak a különbsége. A gazdálkodónak ugyanakkor egyedi célt kell megfogalmaznia és rögzítenie 

a rendszerben. 

Technológiai korrekciók, meteorológiai modellkimenetek 

A nyers modellkimenet a felhasználó számára olykor nehezen értelmezhető, ezért a döntéstámogatási rendszerek 

lényeges funkciója az outputok testreszabása, a gyakorlati hasznosíthatóság javítása, megkönnyítése is. A 13. 

ábrán egy öntözési döntéstámogató modell-együttes egyszerű felhasználói mintafelülete látható, mely a 

vizualizációs elemek hordozásán kívül néhány technológiai paraméter megadását is lehetővé teszi. A rendszer 

így figyelembe tudja venni az öntözési mód, illetve berendezés hatékonyságát, az ily módon nedvesített 
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talajfelület hányadát, a berendezések kapacitása által meghatározott napi legnagyobb kijuttatható 

vízmennyiséget, és a gazdálkodó öntözéssel kapcsolatos egyéni célját, attitűdjét (extenzív, átlagos, intenzív). 

 

A hasonló rendszerek által biztosított információk értéke tovább növelhető, amennyiben ún. időelőnnyel 

bocsátjuk a felhasználók rendelkezésre. A rendszer alapparamétereiként szolgáló meteorológiai adatok 

ugyancsak numerikus modellezési eljárások segítségével időben extrapolálhatók, előre jelezhetők. A 

modellkimenetek integrálásával (figyelembe véve, hogy jelenleg a meteorológiai modell eredmények 

megbízhatósága 0-72 órás intervallumon kívül jelentősen romlik) lehetőség nyílik a múltbeli és a jelenlegi 

értékek mellett adott bizonytalansági szinten a közeli jövő meteorológiai feltételeinek számításba vételére is. 

Ezáltal az agrotechnika tervezése, a beavatkozások időzítése könnyebbé válik, a kockázat mérséklődik. 

A rendszer használata, funkcionalitása tovább fokozható egyéb informatikai eszközök, alkalmazások 

bevonásával, azaz a webes felületen való adminisztráció lehetőségén kívül egyebek mellett SMS, e-mail 

értesítés és mobiltelefonos vezérlési funkciók is bevonhatók. 
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12. fejezet - 12.LEGFONTOSABB 
MÉRŐMŰSZEREK A PRECÍZIÓS 
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 

1. 

Minolta SPAD-502 

A Minolta SPAD-502 mérőkészülék (14. ábra) a levelek relatív klorofilltartalmát a 650 nm hullámhosszú 

fénysugarak abszorpciója alapján határozza meg, amihez referenciaként infravörös fényt használ a 940 

nanométeres hullámhossztartományban. A készülék a relatív klorofilltartalmat SPAD (Soil Plant Analysis 

Development) értékben fejezi ki, amit a levélen áthaladt vörös és infravörös fény intenzitásából kalkulál. A 

SPAD mérés hátránya, hogy egy adott terület nitrogénellátottságának értékeléséhez nagyszámú mérésre van 

szükség, mert a mérési felület mindössze 6 mm2 (2 x 3 mm). 

 

A vizsgálni kívánt levéllemezt a készülék mérőfejének (1) alsó részén található érzékelőre (2) kell helyezni, 

majd a mérőfej felső részének (3) lenyomásával indítható a mérés. Az aktuális mért értéket (SPAD érték) LCD 

kijelző (4) mutatja, valamint a memória 30 mérést tárol, ami a mérési sor befejezésével átlagolható (5) és 

visszaolvasható (6) (15. ábra). 

 

A mérőfej két fényforrást (LED) tartalmaz melyek a mérés során egy vörös fénysugarat (650 nm) és egy 

infravörös fénysugarat (940 nm) bocsátanak ki. A klorofill molekulák a vörös fény egy részét abszorbeálják, az 

infravörös fényt viszont átengedik, így a készülék az érzékelőbe érkező fénysugarak intenzitásának 

arányosításával egy indexet (SPAD érték) képez. 
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A Konica Minolta Sensing Inc. a Minolta SPAD 502 mérőkészüléket tovább fejlesztette, mely Minolta SPAD 

502 Plus néven került kereskedelmi forgalomba. A készülék előnye a korábbi változattal szemben, hogy vízálló 

valamint a mérési eredményekben jelentkező variabilitás grafikusan megjeleníthető (16. ábra). 

 

A Minolta SPAD 502 Plus mérőkészülék kapható adatgyűjtővel ellátott változatban is (2900PDL), mely 4096 

mért érték tárolására alkalmas. A készülék 2900PDL változata RS-232 kábel segítségével csatlakoztatható 

számítógéphez és GPS-hez (Global Positioning System), viszont GPS-szel történő együttes alkalmazás esetén a 

memóriában csak 1488 mért érték és a hozzá tartozó GPS adat tárolható. 

A SPAD érték szoros összefüggésben áll a levelek klorofilltartalmával, nitrogéntartalmával és a termés 

mennyiségével, így a SPAD érték és a mért biológiai paraméterek (klorofilltartalom, nitrogéntartalom, 

termésmennyiség) közötti összefüggést meghatározó regressziós egyenletek alapján lehetőség adódik a 

nitrogénellátottság, a klotofilltartalom és a termésmennyiség becslésére. 

Kísérletekben igazolták, hogy a különböző nitrogéndózisokkal kezelt növényállomány SPAD értéke változik, 

valamint a nitrogéndózisok növekedésével a SPAD érték szignifikánsan növekszik, így a nitrogén műtrágya-

adagok közötti összefüggést meghatározó regressziós egyenletek alkalmazásával a kezeletlen területek 

nitrogénszükséglete is meghatározható a SPAD érték mérésével. 

CCM-200 plus 

A CCM-200 plus optikai mérőkészülék (17. ábra) a relatív klorofill-tartalmat CCI értékben (Chlorophyll 

Content Index) határozza meg, amit a 653 nm hullámhosszú fénysugarak elnyelődése alapján kalkulál, 

referenciaként 931 nm hullámhosszú fénysugarat alkalmazva. 
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A mérőfej két fényforrást (LED) tartalmaz melyek a mérés során egy vörös fénysugarat (653 nm) és egy 

infravörös fénysugarat (931 nm) bocsátanak ki. A klorofill molekulák a vörös fény egy részét abszorbeálják, az 

infravörös fényt viszont átengedik, így a készülék az érzékelőbe érkező fénysugarak intenzitásának 

arányosításával egy indexet (CCI érték) képez (18. ábra). 

 

A Minolta SPAD 502 mérőkészülékhez hasonlóan a CCM-200 plus készülék is pontszerű mérésre alkalmas (a 

levéllemezen), viszont a mérési felület a CCM-200 plus esetében nagyobb (71 mm2). A Minolta SPAD 502 

mérőkészülékhez hasonlóan 30 mérés eredménye átlagolható és grafikusan ábrázolható (72. ábra), viszont a 

Minolta SPAD 502 mérőkészülékkel ellentétben 8 Mbyte-os memóriával rendelkezik, ami 160 000 mérési 

eredmény tárolására alkalmas. A készülék további előnye, hogy a tárolt adatok USB 1.1 interfész 

alkalmazásával gyorsan letölthetők, valamint RS-232 kábel segítségével GPS-hez (Global Positioning System) 

csatlakoztatható. Ebben az esetben 94 000 mért érték és a hozzá tartozó GPS adat tárolható a memóriában. 

A CCI érték szoros összefüggésben áll a levelek klorofilltartalmával és nitrogéntartalmával, így a CCI érték 

mérése lehetőséget ad a növények egészségi állapotának és nitrogénellátottságának meghatározására. 

A CCM-200 plus mérőkészülék gyakorlatban történő alkalmazását korlátozza, hogy csak a levéllemez pontszerű 

mérésére alkalmas, így a növényállomány relatív klorofill-tartalmának és nitrogénellátottságának meghatározása 

munka- és időigényes. 

Field Scout CM-1000 

A korábban bemutatott készülékek (Minolta SPAD 502, CCM-200) a relatív klorofill-tartalmat a levélen 

áthaladt fénysugarak alapján határozzák meg, ezzel ellentétben a FieldScout CM-1000 mérőkészülék a relatív 

klorofilltartalmat a levélről visszaverődő fénysugarak alapján kalkulálja (19. ábra). 



 12.LEGFONTOSABB 

MÉRŐMŰSZEREK A PRECÍZIÓS 

NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN 

 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A FieldScout CM-1000 mérőkészüléknek két változata készült el. A 2950-es típus a 700 nm és a 840 nm 

hullámhosszú fénysugarak alapján a CI (Chlorofyll Index) értéket határozza meg, míg 2953-as típus a 660 és 

840 nm hullámhosszú fénysugarak alkalmazásával az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) értéket 

kalkulálja (Spectrum Technologies Inc. 2009c és 2009d). A mérési felület és a mérőkészülék közötti távolság 

széles határok között változhat (28,4–183,0 cm), így a mérési felület nagysága is széles határok között (1,0–277 

cm2) alakul. 

A készülék további előnye, hogy 3250 mérési eredmény tárolására képes, valamint a tárolt adatok USB interfész 

alkalmazásával gyorsan letölthetők. RS-232 kábel segítségével GPS-hez (Global Positioning System) 

csatlakoztatható, így viszont csak 1350 mért érték és a hozzá tartozó GPS adat tárolható a memóriában 

(Spectrum Technologies Inc. 2009c és 2009d). 

Véleményünk szerint a FieldScout CM-1000 mérőkészülék gyakorlatban történő alkalmazását korlátozza, hogy 

csak kézi mérésre alkalmas, így a növényállomány relatív klorofill-tartalmának és nitrogénellátottságának 

meghatározása munka- és időigényes. 

Green Seeker 

A Green Seeker előnye az előbbiekben ismertetett készülékekkel (Minolta SPAD 502, CCM-200, FieldScout 

CM-1000) szemben, hogy többféle változatban is készül, így a kézi mérésre (Model 505) alkalmas változata 

kutatási célokra alkalmazható, a traktorra és quad motorra szerelhető változatai (RT100, RT102) a 

növényállomány üzemi szintű monitoringjára alkalmasak, valamint a műtrágyaszóró gépre és permetező gépre 

szerelhető változatai (RT200, RT220) a növényállomány üzemi szintű monitoringjára és nitrogén 

fejtrágyázására alkalmazhatók. 

A GreenSeeker technológiában a lombfelületről visszaverődő 660 és 770 nm hullámhosszú fénysugarak 

mérésével (20. ábra) a normalizált vegetációs index (NDVI) értéket határozzák meg az alábbi képlet szerint: 

NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED), ahol NIR = az infravörös fény intenzitása és RED = a vörös fény 

intenzitása. Az NDVI szabadföldi, optikai mérőműszerekkel történő mérése táblaszintű értékelésekre ad 

lehetőséget, míg az NDVI műholdképek alapján történő meghatározása regionális szintű elemzéseket tesz 

lehetővé. 

Az NDVI szoros pozitív összefüggésben áll a növényállomány fejlődésével, nitrogéntartalmával, 

biomasszaprodukciójával és a termés mennyiségével, így az NDVI mérés számos gyakorlati alkalmazást tesz 

lehetővé. A normalizált vegetációs index időben és térben történő meghatározásával lehetővé válik a 

növényállomány fejlődésének monitoringja, a növényállomány egészségi állapotának és nitrogénellátottságának 

térképezése, a nitrogénhiány területi alapú meghatározása és differenciált pótlása, valamint a várható termés 

becslése. 
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A Green_Seeker Model 505 mérőkészüléket (21. ábra) kutatási célokra fejlesztették ki, melynek segítségével 

lehetővé válik a növényi tápanyag reakció, a növényi kondíció, a növényi fejlődés, a terméspotenciál és 

stresszhatások vizsgálata. 

A GreenSeeker szenzor (22. ábra – 1) vörös (660 nm) és infravörös (770 nm) fénysugarakat bocsát a növény 

felületére, valamint érzékeli a növény által nem abszorbeált, visszaverődő fénysugarakat. A szenzorban található 

mikroprocesszor a visszaverődött fénysugarakat analizálva kalkulálja az eredményt, amit a PDA (HP iPAQ 

Personal Digital Assistant) (22. ábra – 2) irányába továbbít. A PDA segítségével indítható a mérés, gyűjthetőek, 

tárolhatóak és megjeleníthetőek a mérési eredmények és a hozzájuk tartozó GPS adatok, valamint elvégezhető a 

PDA és a GPS közötti, valamint a PDA és a szenzor közötti kapcsolat beállítása és ellenőrzése. A szenzor és a 

PDA egy kontrolldobozzal (22. ábra – 3) áll összeköttetésben, mely biztosítja a PDA és a szenzor áramellátását. 
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A mérések során a készüléket forgalmazó cég a növényállomány feletti 32–48 inch (81–122 cm) mérési 

magasságot javasolja az NDVI meghatározásához, viszont nem ad információt arra vonatkozóan, hogy a mérési 

eredményeket a mérés időpontja milyen mértékben befolyásolja. 

Az RT100 és RT102 elsősorban kutatási célokat szolgál olyan esetekben, amikor nagy kiterjedésű terület NDVI 

értékének jellemzése szükséges. A Model 505 készülékhez hasonlóan RT100 és RT102 részei a szenzor, PDA 

és kontrolldoboz. Az RT100 egy szenzoros, míg az RT102 két szenzoros kivitelben készül. A Model 505 

mérőkészülék is alkalmas NDVI térképek készítésére, viszont a folyamat munka és időigényes. Ezzel 

ellentétben a GreenSeeker traktorra és quad motorra szerelhető változataival (RT100, RT102) nagy kiterjedésű 

területek NDVI térképe készíthető el rövid idő alatt. 

A GreenSeeker RT200 alkalmazása lehetővé teszi a mezőgazdaságban alkalmazott kémiai anyagok területileg 

differenciált kijuttatását, a növényállomány NDVI értékének helyspecifikus mérésével. A permetezőgépre vagy 

a műtrágyaszóróra szerelt szenzorok (23. ábra) mérik a növényállomány reflektanciáját a vörös (660 nm) és az 

infravörös (770 nm) tartományban, amit a szenzorba épített mikroprocesszor analízál, majd az információt 

(NDVI érték) továbbítja a vezérlőegységbe. 

 

Az aktuális (helyszínen mért) NDVI értékeket input adatként felhasználva a beépített algoritmusok vagy a 

helyszíni kalibrációval létrehozott algoritmusok alapján határozható meg a kijuttatandó kemikáliák mennyisége. 

A növényállomány NDVI értékének rendszeres mérése – a kémiai anyagok növényi igény szerinti differenciált 

kijuttatása mellett – lehetővé teszi a növényi kondíció időbeli és térbeli változásának meghatározását, valamint a 

kijuttatott kemikáliák hatékonyságának értékelését. 

Az NDVI mérésen alapuló nitrogén fejtrágyázás alapvetően kétféle képen valósítható meg, vagy beépített 

algoritmusok alkalmazásával, vagy helyszíni kalibrációval létrehozott algoritmusok felhasználásával. A 

beépített algoritmusok esetében az NTech Industries Inc. által meghatározott algoritmusok alkalmazhatók a 

búzában 4–6 leveles, a kukoricában 8–12 leveles állapotra vonatkozóan. A beépített algoritmusok alkalmazása 

során jelentős pontatlanság léphet fel, ugyanis az NDVI értéket befolyásolja az alkalmazott fajta vagy hibrid 

morfológiai sajátossága, valamint a természeti és technológiai környezet, ezért a nitrogén igény NDVI mérésen 

alapuló meghatározása abban az esetben lehet precíz, ha a kalibráció a helyszínen történik. Ennek érdekében a 

növényállomány sorokra merőlegesen egy vagy több referenciasávot szükséges kialakítani. A referenciasávban 

a vetés előtt a gyakorlatban megszokott nitrogéndózist szükséges kijuttatni, így a nitrogénszükséglet 

meghatározása oly módón történik, hogy a kezeletlen terület NDVI értékeit viszonyítjuk a kezelt területen mért 

NDVI értékekhez. A pontos kalibráció érdekében érdemes több eltérő nitrogéndózisú referenciasávot 

alkalmazni. 

Crop Circle 

A Holland Scientific Inc. a növényállomány NDVI értékének szabadföldi mérésére alapvetően kétféle szenzort 

készít (24. ábra). Az ACS-430 (Active Crop Canopy Sensor) szenzor 670 nm, 730 nm és 780 nm 

hullámhossztartományban méri a növényállomány reflektanciáját, míg az ACS-470 (Multi-spectral Crop 

Canopy Sensor) szenzor 430–850 nm hullámhossz tartományban biztosít mérési lehetőséget, és 10–20 nm-es 

szűrők alkalmazásával többcsatornás mérést is lehetővé tesz. A Crop Circle szenzorok előnye a GreenSeeker 

szenzorral szemben, hogy több csatornás mérésre van lehetőség, valamint a szenzor és a növényfelület közötti 

magasság széles határok között (25–250 cm, optimális 76–91 cm) változtatható. 
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Az ACS szenzorok 45o-os szögben bocsátják ki a mérő sugarakat, így a szenzor és a mérési felület közötti 

távolság (mérési magasság) ismeretében számolható a megvilágított terület szélessége az alábbi képlet 

alkalmazásával: w = 2∙h∙tan(Ө/2) = 0,82∙h, ahol w = a megvilágított terület szélessége, h = a szenzor és a mérési 

felület közötti távolság, Ө = a kibocsátott fénysugarak által bezárt szög. A 25–250 cm mérési magasság esetében 

a megvilágított terület szélessége 10 és 102 cm között változik. 

A Crop circle szenzorok által mért adatok gyűjtését, tárolását és digitális megjelenítését a GeoSCOUT GLS-400 

adatgyűjtő végzi, melynek memóriája 64 MB és 1GB között változik. Az adatgyűjtőn keresztül adódik lehetőség 

a GPS és a szenzor közötti kapcsolat beállítására és ellenőrzésére, valamint egy beépített funkció segítségével a 

helyszíni mérési eredmények interpolálásával NDVI térkép készíthető. 

A Holland Scientific Inc. kifejlesztett egy légi mérésre és térképezésre alkalmas szenzort is (ACS-225LR) ami a 

660 és 850 nm hullámhossztartományban mérve 5 és 50 m között magasságban alkalmazható. Az ACS-225LR 

szenzor GeoSCOUT GLS-400 adatgyűjtővel kiegészítve alkalmas a nehezen megközelíthető területek NDVI 

mérésére és térképezésére 
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13. fejezet - 13. NÖVÉNYI 
BIOMASSZA (TERMÉS) 
MEGHATÁROZÁSA 

1. 

A precíziós növénytermesztésben egyik legfontosabb feladat a táblán belüli eltérő termésmennyiség (biomassza) 

meghatározása. A fejlesztések már legalább 30 éves múltra tekintenek vissza. Az első fejlesztések során a 

kihordócsiga végére helyeztek el olyan szerkezeteket, mely képes mérni a csigán áthaladó termény mennyiségét, 

vagyis a hozamot. 

Legegyszerűbb megoldást a csiga fordulatszámának mérése jelentette, ahol is a csiga fordulatainak száma és az 

egy fordulat alatt szállított magmennyiség szorzata adta a hozamot. 

Másik és még napjainkban is használt megoldás volt, hogy a kihordó csigából kikerülő mag egy ütközőlapnak 

csapódott. A becsapódást követő ütközési energiát elektrotenzometrikus úton mérték. Az ütközőlapnak csapódó 

anyag mennyisége arányos a mért ütközési energiával, ezáltal helyes kalibrációval meg lehetett mérni a 

hozamot. 

A harmadik s talán a múlt évtizedek egyik legtöbbet használt megoldása szerint a kihordó csigából a mag 

először egy kúpra esett. A kúp feladata a szemek esési energiájának azonossá tétele, másrészt a homogenizálása, 

egyenletessé tétele. 

A mérőelem egy szűkülő kúpos csőcsonk, ami három csapcellára van felfüggesztve. Többen is alkalmazták ezen 

megoldások valamelyikét, azonban elmondható, hogy a nagyszámú mérési hiba okozója a szem 

nedvességtartalmának változása. Ezért a hozammérésbe bele kellett kalkulálni a nedvesség mérését is. 

A hozammérők fejlesztése később más irányú lett. Mostanában a magtartály közelében, a lapátos 

magfelhordóban kerülnek elhelyezésre, mert az ürítő csiga végén elhelyezett mérőeszközök használata igen 

nehézkes volt. 

A jelenleg alkalmazott hozammérők az elmúlt évek intenzív fejlesztésének eredményei. Ezek a szerkezetek még 

korántsem véglegesek, pontosak. A nagyobb betakarítógépek gyártói nagy hangsúlyt fektetnek ezen termékek 

fejlesztésére, alkalmazására mivel a precíziós mezőgazdaság terjedőben van, és a hozammérő alapeszköznek 

tekinthető ebben a gazdálkodási rendszerben. (FÖLDESI – KOVÁCS, 1999.) 

A továbbiakban a legelterjedtebben használt öt hozammérőt mutatjuk be. 

Az első az itthon is széles körben elterjedt infravörös érzékelővel működő hozammérő, amit a CLASS cég 

fejlesztett ki 1982-ben. Ezt az érzékelőt később az RDS Technology CERES-2 névvel forgalmazza (8. ábra). A 

CLASS betakarító gépek szinte mindegyikében ezt a hozammérési technológiát alkalmazzák. Működésének 

lényege, hogy a kombájn lapátos magfelhordójában, a magtartály közelében, egy adóból és egy vevőből álló 

infrakaput helyeznek el (25. ábra). Az infrakapu a gép oldalán a magfelhordóban van elhelyezve ezt szemlélteti 

a 26. ábra. 

A felhordó lapáton felhalmozódó magmennyiséget az infrakapu érzékeli és más mérésekkel társítva kijelzi. A 

kijelzés tömegmértékegységben történik, ezért mérés előtt szükséges megadni a termény térfogattömegét is. A 

hozam meghatározáshoz azonban a területet is meg kell adnunk, ahonnan a termést betakarítottuk. A területet a 

keréken elhelyezett mágnes valamint a vele szemben lévő REED relé segítségével történik. A rendszerhez 

folyamatosan működő nedvességmérő is kapcsolható. 
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Az ütközőlapos hozammérő (27. ábra) mérési elvében különbözik a már ismertetettől, mert nem térfogat, hanem 

tömegárammérésről van szó. 

Az ütközőlapos hozammérés elvi alapja az, hogy az érzékelőnek nekicsapódó magok ütközési energiájának 

mérése alapján határozza meg a magmennyiséget. Kétféle kialakítás létezik. Az egyik, hogy az ütközési energia 

hatására a lap elmozdul. Potencióméter érzékeli az elmozdulást, mely arányos az ütközési energiával. 

Ezt a megoldást a John Deere cég dolgozta ki. A másik megoldás szerint az ütközőlap tenzometrikus 

mérőelemre támaszkodik, és így méri az ütközési energiát. 

 

A Claydon cég által fejlesztett hozammérő is a térfogatmérés elvén működik, azzal a különbséggel, hogy a 

térfogatmérés nem közvetett úton történik. A hozammérő beszereléséhez a kombájn magfelhordóját át kell 

alakítani, mert a hozammérés egy előtéttartály alján elhelyezett cellás adagoló segítségével történik. A cellás 

adagoló fordulatszámának mérése alapján történik a tartályba kerülő termény mennyiségének, a hozamnak a 

meghatározása. Az adagoló hajtásláncába egy elektromágneses kuplung van beépítve, mely akkor közvetíti a 
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hajtást, ha az előtároló tartály tele van, amelyet egy induktív érzékelő jelez. A terület mérése ennél a rendszernél 

is hasonlóan történik - mint a fentebb ismertetettnél - tehát mágneses megoldással. 

A Dronningborg cég által fejlesztett hozammérő az előzőekben ismertetett hozammérőhöz hasonlóan a 

térfogatmérés elvét alkalmazza. A magmennyiséget közvetett úton méri. Egy sugárforrás és vele szemben egy 

intenzitásérzékelő van elhelyezve a magfelhordóban, közvetlenül a magtartálynál (28. ábra). 

A felhordóban haladó mag mennyiségétől függően változik a vevő oldalon a sugárzás intenzitása és a készülék 

ez alapján határozza meg a betakarított mag mennyiségét. Ez a megoldás az egyik leghatékonyabb azonban 

működését a gamma-sugárzás miatt nem engedélyezik. 

 

Az amerikai Firma "Technological Solution lnternational (TSI) fejlesztett ki egy olyan megoldást, melyben a 

kombájn lapátos magfelhordó csigája előtt lévő magösszehordó-csiga házának egy darabját alakították ki 

mérlegnek. 

Ha a mérlegszakasz a lapátos magfelhordó közelében van, akkor a teljes magmennyiség áthalad ezen a 

szakaszon, és így mérésre kerülhet a betaka¬rított teljes magmennyiség, a hozam meghatározható. 

A csőház egy darabja mérlegcellára tá¬maszkodik, és így történik a tömegmérés. Stabil üzemben, pl. 

takarmány-keverőben vagy malomban általánosan alkalmazott a szállító rendszer egyik eleme mérlegnek van 

kiképezve. Kombájnon a nehézség az, hogy a mérést mozgó gépen kell végezni. 

Tényleges hozamméréshez kialakult rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek már több szempontot is figyelve 

határozzák meg a magmennyiséget. A hozammérő műszerek mellet számos érzékelő vesz részt egy rendszer 

működésében. Ezek bemutatására egy CLAAS kombájnt vettem alapul. A rendszer felépítését szemlélteti a 29. 

ábra. 
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A rendszer az alábbi részegységekből épül fel: 

• hozammérő műszer 

• dőlésérzékelő 

• útadó 

• munkahelyzet kapcsoló 

• munkaszélesség beállító 

• központi egység 

A hozammérő műszer feladata a tényleges magmennyiség mérése, ezt a szerkezetet közel helyezik el a 

magtartályhoz a lapátos magfelhordóban erre azért van szükség, mert a lapátról visszahulló magmennyiség 

lényegesen torzíthatja a mérés eredményét. 

A dőlésérzékelő azért szükséges, mert a dőlés függvényében a magok másképp halmozódnak fel a felhordó 

lapátjain és így módosul a dőléstől függően a mért érték. 

Az útadó a kombájn által megtett utat méri, hogy a munkaszélesség megadásával számítani lehessen a 

betakarított terület nagyságát. 

Munkahelyzet kapcsoló munkája, hogy területmérés csak akkor történjen, ha tényleges munkavégzés történik. 

A munkaszélesség beállító szerepe az, hogy ha valamilyen ok miatt a teljes vágó¬asztal szélességet nem lehet 

kihasználni, akkor több lépcsőben csökkenteni lehessen a beállított vágóasztal szélességet. 
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A központi egység a mérés vezérlésére, az adatok gyűjtésére szolgál. Ez a rendszer „agya” ami legtöbbször egy 

számítógépből áll. Ez kialakítását tekintve kétféle lehet. Vagy már eleve a betakarítógép tartalmazza 

tartozékként, vagy utólag szerelték fel. Mindkét kialakításnak meg vannak az előnyei, illetve hátrányai. A 

hozamtérképek vagy más néven folttérképek készítésénél tárgyaltuk már a helymeghatározó rendszert, a 

hozamot mérő és a hozzá kapcsolódó érzékelőket. 
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14. fejezet - 14. PRECÍZIÓS 
TALAJMINTAVÉTEL ÉS TÁPANYAG-
GAZDÁLKODÁS 

1. 

A precíziós növénytermesztési technológiában a részletes tervezési feladatok és a hozzá kapcsolódó 

megvalósítások elvégzése 1:10.000 - 1:1.000 méretarányban történnek. Szükséges a táblán belüli mintázat 

meghatározása és a mintázathoz köthető talajművelési, trágyázási, növényvédelmi stb. Feladatok végrehajtása. 

A táblán belüli mintázatot részben az agroökológiai adottságok, részben a dinamikusan változó kulturállapot 

határozza meg. Az agroökológiai adottságok jellemzése az üzemi és a földértékelési talajtérképek, a topográfiai 

térképek felhasználásával történik, a dinamikus jellegű kulturállapot meghatározása a mezőgazdasági táblán 

belüli helyszíni mintavételezésekhez, a kapcsolódó vizsgálatokra vonatkozó idősoros adatok alapján végezhető 

el. 

Egy mintaterületi precíziós gazdálkodást támogató rendszert úgy kell megalkotni, hogy mindezen ismereteket a 

magyarországi szabványokhoz igazodó (vetületi, topográfiai stb.) Egységes térinformatikai rendszerbe 

integráljuk. 

Az előzetes tervezés alapján 3 ha-os egységekre bontott tábla GPS módszerrel (precíziósan) történő felkeresése 

és 15 m sugarú körben 20 részmintából álló talajmintavételezése után, a laboratóriumi vizsgálatok adatai egy 

adatbázisba kerülnek. 

Ezzel, az egy ponttal jellemezhető azonosítás alapján a mintázás bármikor azonosmódon elvégezhető úgy, hogy 

mégsem pontmintázást végzünk, hanem területmintázást.Ugyanebben az adatbázisban találhatók a területen 

GPS módszerrel (precíziósan) mértterméseredmények, illetve a korábbiakban GPS módszer segítségével 

(precíziósan)kijuttatott műtrágyázási adatok is.Ezzel összeáll a tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadáshoz 

szükséges információsadatok adatbázisa, mely alapján a 3 ha-os mintavételi egységekre (külön-különtáblaként) 

készíthető el a trágyázási szaktanácsadás. 

Ez az adatbázis egy önálló program, mely az adatok tárolása mellett a szaktanácsadáshoz elengedhetetlenül 

szükséges elemzéseket, értékeléseket is el tud végezni. 

A szaktanácsadáshoz szükséges információ még a 3 ha-os résztáblánként kiszámított tápanyagmérleg is. 

Nagyon fontos szempont továbbá a korábbi évek termés-talajvizsgálati adatok tápanyagmérleg együttes 

értékelése annak eldöntésére, hogy a területen milyen mértékben korlátozhatja (befolyásolhatja) a termés 

alakulását a tápanyag-ellátottság. 

Ez az alapja a trágyázási javaslatnak, amely alapján meghatározható a tervezhető termés. 

A trágyázási szaktanácsadás célja a magyarországi heterogén talajviszonyok mellett a legtöbb esetben nem lehet 

ugyanis a termés kiegyenlítése (sok esetben, a talajtulajdonságokban, így a terméslehetőségekben is óriási 

különbség van), hanem az a cél, hogy az adott évjáratban rejlő lehetőségeket maximálisan és gazdaságosan 

kihasználhassuk a teljes táblán azzal, hogy a táblán belüli területrészeken külön-külön megvalósítjuk. 

Ehhez a precíziós tápanyag-gazdálkodás lehetőséget ad, mert 3 ha-os egységenként lehet meghatározni a 

lehetőségeket (tervezhető termés), és ennek megfelelően lehet kijuttatni a tápanyagot is. 

Ha a tervezhető termést jól határozzuk meg, a növény igényének megfelelő tápanyag mennyiség megállapítása 

már egyszerű, ezt csak jelentéktelen hiba terhelheti. Nagy hibalehetőség van azonban a tervezhető termés 

megállapításában. Ezért elmondható, hogy minél nagyobb a precíziós tápanyag-gazdálkodás adatbázisa (ezzel a 

táblán belüli adatbázis is), annál pontosabb lesz a termés-talajvizsgálati adatok-tápanyagmérleg együttes 

értékelésével megállapított tervezhető termés. Az eddigi tapasztalatok alapján a gyakorlatban szinte minden 

változat előfordulhat. Van olyan terület(rész), ahol a jelenleginél jóval több termés is elérhető, ha több 

tápanyagot adunk, és vannak olyan területrészek is, (egy táblán belül is), ahol több tápanyaggal sem tudunk 

termésnövekedést elérni, egyéb feltételek javítása nélkül. (pl. talajjavítás, meszezés, altalajlazítás stb.) 
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Ez a módszer óriási lehetőséget biztosít a talajhibák táblán belüli felderítésére is, hiszen ha a tápanyag nem 

terméskorlátozó tényező, ki lehet deríteni, mi korlátozza a termést. 

Éppen ezért nem cél a táblán belül a tápanyag kiegyenlítés sem, hanem csupán az a fontos, hogy a 

terméslehetőségeknek megfelelő tápanyag mindenhol rendelkezésre álljon. 

Ha viszont a terméskorlátozó tényezőket kiküszöböljük, a megnövekedett terméslehetőségeknek megfelelő 

tápanyagmennyiség kijuttatására is van lehetőség. 

(Jelenleg próbáljuk a precíziós módszerrel kijuttatott meszező anyag hatékonyságát és eredményességét.) 

Mivel a precíziós gazdálkodás már eleve magas szintű termeléstechnológiai szintet is feltételez, a 

szaktanácsadás nemcsak az adott táblán belüli tápanyagszint fenntartására irányul, de alacsony szintű talaj 

tápanyag-ellátottság esetén egy lassú tápanyagnövekedés igényét is célul tűzi ki. Egy, a termés igényét 

biztonsággal fedező tápanyagszint feletti tápanyagfeltöltés nem célja a trágyázási javaslatnak. A precíziós 

tápanyagellátás módszere is lehetőséget ad a minimum technológia szerint adott trágyázási javaslat 

elkészítésére, tehát a forgóban való, (és nem minden évben történő) alaptrágyázásra. (A mérleg adatok táblán 

belül is rendelkezésre állnak.) A nitrogéntrágyázás precíziós megoldása szintén nagy lehetőség a 

terméslehetőségek kihasználásában, Ez szaktanácsadás szempontjából elsősorban nem azt jelenti, hogy a talaj 

humusztartalmában táblarészenként levő különbségeket lehet jelentős mértékben figyelembe venni, hanem 

éppen az eltérő terméslehetőségek nitrogén igényében levő különbség adja a szaktanácsolt dózisban a sokszor 

jelentős különbséget! Gabonafélék, tavaszi árpa és cukorrépa esetén az Nmin módszer alkalmazása precíziós 

technológia esetén további, fontos korrekciót adhat a nitrogén trágya dózisában, de költségvonzata (3 ha-onkénti 

mintavétel) olyan magas, hogy így nem áll arányban értékével. 
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15. fejezet - 15.TERMÉSELEMEK 
HETEROGENITÁSÁNAK 
MEGHATÁROZÁSA 

1. 

Az 1960-as évek végétől a távérzékelési értékek, adatok és a valós világ pontosabb kvantitatív és kvalitatív 

jellemzésére, a felszín spektrális tulajdonságai radiometriai mérőszámokat, indexeket fejlesztettek ki. A 

mezőgazdaságban használt indexek elsősorban a vörös és közeli infra hullámhossztartomány spektrális 

jellemzőire épülnek. A fotoszintetikusan abszorbeált aktív sugárzással arányosan az indexek érzékenyek a 

biofizikai változásokra és megbízhatóan jellemzik egy adott terület, állomány a növekedési, fejlődési 

dinamikáját, a biomassza mennyiségét, a fajösszetételt. Mezőgazdasági hasznosíthatóságuk sokrétű, a vetés 

szerkezet meghatározásától kezdve a termésbecslésen át a degradációs- illetve stressz vizsgálatokig sorolhatók. 

Ezek az indexek értelemszerűen nem pontos koncentrációs értékeit mutatják az egyes növényi 

tulajdonságoknak, hanem fizikailag azzal szorosan korreláló térbelileg lehatárolt intenzitási megoszlásokat az 

adott növényi ökoszisztémára vonatkozóan. Valamennyi index-számítás igényli a fentiekben már vizsgált és 

értékelt spektrális adatelőkészítési eljárásokat, amelyek korrekt elvégzése után lehet csak megfelelő eredményt 

elvárni (I1). 

RVI: Ratio-based Vegetation Index (Arány Vegetációs Index) (Jordan, 1969) 

Az index a látható vörös és a közeli infravörös csatornák egymással való osztásából kapható meg. 

Alkalmazásának előnye, hogy egyszerűen számítható. A zöld biomassza mennyiségének, a levélfelület (LAI) és 

a klorofilltartalom mennyiségi meghatározására alkalmas index. 

 

NRVI: Normalized Ratio Vegetation Index (Normalizált Arány Vegetációs Index) (Baret és Guyot, 1991) 

Az index hasonlóan a többi normalizált vegetációs indexhez csökkenti a domborzat, a besugárzás és az 

atmoszféra által keltett zavaró hatásokat. 

 

SR: Simple Ratio Index (Egyszerű Arány Index) ( Rouse et al., 1974) 

Az Egyszerű Arány Index a legmagasabb reflektancia aránya; a klorofill abszorpciós csatornái teszik könnyen 

érthetővé és hatékonnyá a különböző körülmények széles skáláján keresztül. 

Az index célja, hogy elkülönítse a zöld vegetációt a háttérben visszaverődést okozó talajtól. Az index 

alkalmazásának előnye, hogy független a megvilágítástól, hátránya viszont, hogy az osztás miatt a kijövő adatok 

eloszlása nem lesz lineáris, így statisztikai elemzésekre kevéssé használható. 

Az index értéke a 0-tól több mint 30-ig terjed. Zöld vegetáció esetében az értéke 2 és 8 között változik. 

MSR: Modified Simple Ratio (Módosított Egyszerű Arány Index) (Chen, 1996) 

Az index a közeli infravörös és a látható vörös csatornák alkalmazásával számítható. 
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ARVI: Atmospherically Resistant Vegetation Index (Atmoszférikus Ellenállás Vegetációs Index) (Kaufman és 

Tanre, 1992) 

Az Atmoszférikus Ellenállás Vegetációs Index viszonylag ellenálló a légköri faktorokkal (pl. aeroszol) 

szemben. A kék tartományban használja a reflektanciát a vörös reflektancia légköri szétszóródásának javítása 

érdekében. Ez az index leginkább a magas légköri aeroszol tartalmú területeken hasznos, mint pl. a trópusi 

területek, amelyek korommal szennyezettek a mezőgazdaságban gyakori égetések miatt. 

 

Az index értéke -1 és +1 között változik, a zöld vegetáció esetében leggyakoribb tartomány 0.2 és 0.8 között 

alakul. 

DVI: Difference Vegetation Index (Tucker, 1979) 

Az index a vörös és a közeli infravörös multispektrális sávok közötti különbség kiszámításával hozható létre. 

Előnye, hogy széles tartományra húzza szét a megjelenített értékeket, valamint mind negatív, mind pozitív 

értékeket megjelenít. 

 

RDVI : Renormalized Difference Vegetation Index (Rougean et al., 1995) (Haboudane et al., 2004) 

A DVI és NDVI adatok kombinációjából létrehozott index. 

 

NDVI: Normalized Difference Vegetation Index (Normalizált Differencia Vegetációs Index) (Rouse et al., 

1973) 

A normalizált vegetációs index, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) egy dimenziómentes 

mérőszám, amely egy adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki. Értékét a növényzet által a közeli infravörös 

(NIR) és a látható vörös (RED) sugárzási tartományban visszavert intenzitások különbségének és összegének 

hányadosa szolgáltatja. Az NDVI korrelál a területet takaró növényzet fajlagos klorofilltartalmával. Egy adott 

terület növényekkel való borítottságának meghatározása, vagy a vegetációs stádium megállapítása a különböző 

hullámhossz-tartományokban visszaverődő fényintenzitások mérését igényli. 

 

Az index értéke -1 és 1 között van. Zöld vegetáció esetén 0,2 és 0,8 közötti az index értéke. 
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GNDVI: Green Normalized Difference Vegetation Index (Zöld Normalizált Differenciál Vegetációs Index) 

(Gitelson és Merzlyak, 1998) 

Az index a zöld hullámhossz-tartomány eső fény visszaverődésével dolgozik, a vegetációs időszak korábbi 

szakaszaiban jobban használható, mint a már érési folyamatban lévő, így zöld színüket vesztő növények esetén. 

 

MNDVI: Modified Normalized Difference Vegetation Index (Módosított Normalizált Vegetációs Index) (Liu és 

Huete, 1995) 

Tovább csökkenti az atmoszféra, valamint a talaj zavaró hatását azáltal, hogy talajkorrekciós, valamint a légköri 

ellenállási elméleteket egy visszacsatolás alapú egyenletben egyesíti. Képlete: 

 

ahol H1 és H2 a kék, vörös és közeli infra csatornák reflektanciájának, valamint a légköri, borítottsági és 

vegetációs visszacsatolási koefficiens függvényei; C1 és C2 súlyozott konstansok. 

TVI: Transformed Vegetation Index (Transzformált Vegetációs Index) (Deering et al., 1975) 

Az index célja, hogy az NDVI index által létrehozott térképen megjelenő negatív tartomány is pozitív értékként 

jelenjen meg. Ezért az NDVI értékhez 0,5-öt hozzá kell adni. Amennyiben az NDVI értékek meghaladják a -

0,5-ös értéket, továbbra is előfordulhat negatív érték. 

 

CTVI: Corrected Transformed Vegetation Index (Korrigált Transzformált Vegetációs Index) (Perry és 

Lautenschlager, 1984) 

A korrekció miatt a teljes negatív tartományt kiszűrve kapjuk meg az eredményképet. Amennyiben az NDVI 

index nem tartalmaz mínusz 0,5 alatti értékeket a TVI index és a CTVI index között nincs különbség. 

Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a képek zajosak, mivel az index a zöld értékeket túlbecsüli. A 

gyök alá vonás célja a normál eloszlás biztosítása. 

TTVI: Thiam‟s Transformed Vegetation Index (Thiam által Transzformált Vegetációs Index) (Thiam, 1997) 

Thiam vizsgálatai alapján a CTVI index első felét elhagyva jobb eredmény érhető el a vegetáció kimutatásakor. 

 

Greenness index (Zöldesség Index): 

GRNrel = (NDVIo–NDVImin) /(NDVImax–NDVImin) * 100 
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NDVIo: adott pixel aktuális NDVI értéke; a min. és max. ugyanazon pixelre vonatkozik a megfigyelési időben 

(I2). 

EVI: Enhanced Vegetation Index (Módosított Vegetációs Index) (Heute et al., 1994) 

Az NDVI (normalizált vegetációs index) továbbfejlesztett verziója az EVI-index (módosított vegetációs index), 

melynek számításához a közeli infravörös és a vörös sávok mellett a kék sávot is felhasználják a felvételezés 

során azon célból, hogy javítsák a talaj háttér jeleket és csökkentsék a légköri befolyásokat, mint pl. az aeroszol 

szétszóródást (I3). 

EVI = 2,5 *((NIR - RED)/(NIR + 6*RED - 7,5*BLUE + 1)) 

Az index értéke -1 és +1 között változik, a zöld vegetáció esetében leggyakoribb tartomány 0.2 és 0.8. 

SAVI: Soil Adjusted Vegetation Index (Talajkorrekciós Vegetációs Index) (Huete, 1988) 

A SAVI egy talajjal módosított vegetációs index. Olyan esetekben alkalmazzák, amikor feltételezhető módon a 

vizsgált területen a vegetációban talajfoltok is vannak. Egy korrekciós faktort (0-1) is alkalmaznak, ami 

minimalizálja a talaj fényvisszaveréséből eredő varianciát. 

 

L: korrekciós tényező. 0: igen magas növényborítás, 1: nagyon alacsony növényborítás 

A SAVI az NDVI alapján jött létre, annak egy továbbfejlesztett változata, a SAVI értékei mindig magasabb 

értékeket mutatnak, mint az NDVI. 

TSAVI: Transformed Soil Vegetation Index (Transzformált Talajkorrekciós Vegetációs Index) (Baret et al., 

1989) 

A SAVI továbbfejlesztett változata, ahol a talajspektrum mellett a megvilágítást is belevonják a változókba. 

 

s: a lejtő hajlásszöge, a: a talajfelszín és a NIR sugarai által bezárt szög 

X: korrekciós tényező, a talaj hatást minimalizálja, eredeti értéke: 0,08 

MSAVI: Modified Soil Adjusted Vegetation Index (Módosított Talajkorrekciós Vegetációs Index) (Qi et al., 

1994) 

Ez az index egy korrekciós változóval, az L-lel számol, mely az NDVI és WDVI indexekből számolható ki: 
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s: a lejtő hajlásszöge 

MSAVI2: second Modified Soil Adjusted Vegetation Index (Qi et al., 1994) 

 

MIVI: Middle Infrared-based Vegetation Index (Thenkabail et al., 1995) 

 

IPVI: Infrared Percentage Vegetation Index (Crippen, 1990) 

A kalkuláció sebességének növelésére kifejlesztett index, értéke 0 és 1 között változik, a negatív értékek 

kiküszöbölésére szolgál. IPVI és NDVI funkcionálisan egyenértékű, és kapcsolatban áll egymással. 

 

PVI : Perpendicular Vegetation Index (Merőleges Vegetációs Index) (Richardson és Wiegand, 1977) 

A Tassalled Cap transzformációhoz hasonló elvet követ a PVI-nek nevezett transzformáció, melyet szintén a 

Landsat MSS képek vizsgálatakor alakítottak ki. A négydimenziós spektrális térben a talajokat reprezentáló 

pixelek egy határozott vonal mentén helyezkednek el. A tengelyen megtalálhatjuk az alacsony és a magas 

reflektanciájú talajokat is. A Perpendikuláris (merőleges) Vegetációs Index (PVI) meghatározható a Landsat 

MSS 7. és a 6. sávja alapján. Jackson és munkatársai (1983) szerint a PVI alkalmas a csapadék hatásának 

kimutatására ott, ahol a vegetáció-borítás nem összefüggő, de nem igazán eredményes a növényzetet károsító 

hatások elemzésekor. Az atmoszféra nedvességtartalma, a légáramlások is kedvezőtlenül befolyásolják a PVI 

értékét (I4). 

 

WDVI: Weighted Difference Vegetation Index (Súlyozott Vegetációs Index) (Clevers, 1991) 

A PVI matematikailag egyszerűsített változata, a talajszint emelkedést is magába foglalja, viszont a felvehető 

értékei nem korlátosak, így nehezebben interpretálható. 

 

GEMI: Global Environmental Monitoring Index (Pinty és Verstraete, 1992) 
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GVI: Green Vegetation Index (Jackson, 1983, n sávra) 

 

Hiperspektrális Vegetációs Indexek 
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