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Kivonat 

Az optimális földhasználat és a környezet kímélés egyik (de nem kizárólagos) eszköze a precíziós 

mezőgazdaság. Ennek a technológiának a terjedésére a korszerű térinformatikai eszközök megjelenése és nem 

utolsó sorban egyre inkább elérhető áruk ad lehetőséget. A precíziós mezőgazdaság eszköztárába beletartozik a 

talajvizsgálat, a GPS alapú helymeghatározás, a térinformatikai elemzés, a valós idejű mezőgazdasági 

gépvezérlés egyaránt. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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7. fejezet - Földhasználati tervezés és 
monitoring (precíziós mezőgazdaság) 

1. 7.1. Bevezetés 

A térinformatikának és a hozzá kapcsolódó technológiáknak (távérzékelés, GPS stb.) köszönhetően nagy 

változások mennek végbe a mezőgazdaságban. Ennek eredményeként a termelők csökkenthetik költségeiket, 

növelhetik terméshozamaikat, jobban gondoskodhatnak földjeikről, és kímélhetik a környezetet. Első ránézésre 

a precíziós mezőgazdaság paradoxonnak tűnik. Felülni egy traktorra, és felszántani száz hektárt első látásra nem 

tartozik a precíziós tevékenységek közé. A precíziós mezőgazdaság fő törekvése a termőföldek helyfüggő 

művelése. Ez az ötlet a termelők egyre nagyobb tömegét foglalkoztatja világszerte. A termelés körülményei a 

földeken mind térben, mind időben folyamatosan változnak (talaj, vízháztartás, vegyszerezés stb.). A változások 

térképezése, elemzése, a szükséges beavatkozások tervezése és irányítása mind térinformatikai feladat. A 

továbbiakban ismertetjük a precíziós mezőgazdaság technológiai alapjait, a nemzetközi gyakorlatot, majd 

kitérünk a hazai helyzetre is. 

2. 7.2. Alapelvek 

Az 1990-es évekig a térképek csekély szerepet játszottak a mezőgazdasági termelésben. A talajtérképek, 

topográfiai térképek kis – vagy közepes méretarányúak (erősen generalizáltak) voltak az üzemi szintű (tábla 

szintű) felhasználásra. Ennek eredményeképpen a termőterület gondozása a táblákról származó átlagolt 

adatokon alapult, ezek az adatok alapozták meg a döntéseket. A terméseredményt a teljes learatott termény 

összes mennyisége alapján állapították meg, a tápanyagtartalmat pedig 3, majd 5 hektáronkénti átlagmintavétel 

alapján határozták meg. A termelő ezekből az adatokból következtetett a talaj tápanyagtartalmára és egyéb 

tényezőkre. A lényeg, hogy a döntésekből következő teendők a teljes táblákra vonatkoztak. A helyfüggő 

termőhely gondozás alapötlete azon a felismerésen alapult, hogy a termőhelyi feltételek folyamatosan változnak 

még viszonylag kis területen belül is. Ezért mindig a megfelelő beavatkozást kell megtenni a megfelelő módon a 

megfelelő helyen és a megfelelő időben. Ez a megközelítés igényli a terepi változatosság értékelését és a 

reagálást erre a változékonyságra. A döntések kiterjednek a tápanyag utánpótlásra , a terméseredményre, a 

növényfajta megválasztására. A feltételezés szerint – ahogyan a bevezetőben is említettük – a fentiek 

alkalmazása költségcsökkentéshez, termésnövekedéshez, fokozott termőföld gondozáshoz és 

természetkíméléshez vezetnek. 

3. 7.3. Az alkalmazott technológiák 

A precíziós mezőgazdaság nem csak szép színes térképek sokasága, inkább új technológiák és eljárások 

összessége, amelyek segítik a döntéshozatalt. A technológia kulcsfontosságú összetevői: GPS adó-vevők, terepi 

szenzorok, aratás közbeni mérőeszközök, számítógéppel irányított vezérlő eszközök, térinformatikai szoftverek 

és alkalmazások. A mai GPS vevőkkel méter alatti pontossággal meghatározhatjuk helyzetünket egy 

mezőgazdasági táblán belül. Aratás közben mérni tudjuk a mindenkori terméshozamot, a termény 

nedvességtartalmát. Ezeket az adatokat el tudjuk látni térbeli koordinátákkal (Y,X,M), ezáltal rekonstruálhatjuk 

a pontos helyüket. Hordozható számítógép (PDA) segítségével a termelő kiviheti a terepre a térképet, 

légifényképet vagy ortofotót, és vázlatokat készíthet bizonyos dolgokról, mint például a gyommal való 

fertőzöttség vagy a rovarkártétel nyomai. A GIS segítségével szemléltetni tudjuk a termőhelyi adatok állapotát a 

teljes területre vonatkozóan. A térinformatika ezen túlmenően lehetővé teszi az összefüggések elemzését a 

terméseredmények változékonysága és a terepi feltételek alakulása között. 

Ha felderítettük az összefüggéseket, „receptet” írhatunk fel a termőföld differenciáltan történő kezeléséhez 

térképi formában. Az utolsó fázisban felhasználhatjuk a térképünket a mezőgazdasági gépek vezérlésére. 

Meghatározhatjuk a traktor helyzetét a terepen, ezt a helyzeti információt folyamatosan (on-line) ábrázoljuk a 

térképen, megállapítjuk a szükséges beavatkozás típusát és mennyiségét (műtrágya típusa és mennyisége, 

gyomirtó vagy rovarirtó mennyisége stb.), majd a helytől függően adunk parancsot a szórógép szelepinek 

működtetésére. Az eddig leírt technikák (GIS, GPS, intelligens eszközök stb.), és alkalmazásuk lehetővé teszi az 

alkalmazkodást a termőföld változatosságához. Ezek az eszközök és eljárások egyre fejlettebbek 

(használhatóbbak) és olcsóbbak lesznek, ezáltal segítve elterjedésüket a gyakorlatban. 
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4. 7.4. Adatfeldolgozás 

A legutóbbi időkig a legtöbb terméselemzés a hozamtérkép vizuális értelmezésén alapult. A térképet nézegetve 

a tudatunkban jön létre egy „összkép” a termőföldi adottságok és a terméseredmény összefüggéséről. Ez az 

összkép a szemlélő mezőgazdasági tapasztalataiból és a termőföldjéről szerzett tudásából áll össze. Ezek a 

tapasztalatok sokszor generációkon keresztül öröklődnek. Napjainkban ez az összkép kiegészül a térbeli elemzés 

három szintjével: felismerés, elemzés és szintézis. 

A precíziós mezőgazdaság alapjai a felismerés szintjén jelennek meg, amikor a terepen gyűjtött adatokat 

tároljuk, térképezzük és megjelenítjük. Az elemzés szintjén a térinformatika elemző funkcióit használjuk a 

precíziós mezőgazdaság változói közötti összefüggések felderítésére (pl. a tápanyagszint, az öntözés és a 

termésmennyiség kapcsolata). Ez a lépés nagyon hasonló a termelő tapasztalatokon alapuló összképéhez 

(sokszor nem is jobb annál), de a számítógép használata miatt több matematikai és statisztikai összefüggést 

tudunk felderíteni. Annak ellenére, hogy túl „tudományosan” hangzik, a módszer kiterjeszti a lehetőségeket a 

változók egybeeséseinek vizsgálatára ugyanazon területre vonatkozóan. A szintetizálás értékeli az újonnan 

felderített kapcsolatokat, összefüggéseket és segíti megfogalmazni a teendőket. Az eredmény lehet egy 

intézkedési térkép amely segíti a termőföldön történő intelligens (helyhez alkalmazkodó) beavatkozást. 

Kiderülhet, hogy a rendellenesen alacsony termés oka egy adott területen az önöző rendszer felújításának 

elmaradása. További elemzés fényt deríthet arra, hol lehet száraz körülmények között is növelni a termést az 

öntöző rendszer fejlesztésével. 

5. 7.5. Technológiai kérdések 

A precíziós mezőgazdaságot négy fő lépésre oszthatjuk: termés adatgyűjtés, pontszerű mintavétel, adatelemzés 

és térbeli modellezés. 

 
1. ábra A precíziós gazdálkodás fő lépései 

Forrás: http://www.innovativegis.com/basis/present/GW98_PrecisionAg/GW98_PrecisionAg.htm 

Az adatgyűjtés során folyamatos méréseket végzünk, mint például koordináták, termésmennyiség, 

szemnedvesség az alatt, amíg a erőgép halad a földön. A pontszerű mintavétel során a termőföld tulajdonságaira 

jellemző adatokat gyűjtünk, mint például talajminta vétel, nedvesség mérés stb. (foszfortartalom, kálium, 

nitrogén szint). A két adatgyűjtési eljárás gyökeresen más: az aratási adatok gyűjtése aratás közben megtörténik 
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és adatok ezreit rögzítjük; míg a talaj tápanyagtartalmára véges mennyiségű, egyenletes eloszlásban vett 

mintákból következtetünk. A termésadatok gyűjtése során a hangsúly a pontos mérésen van (GPS koordináta 

mérés, termésmennyiség mérése az aratógépen). A legtöbb rendszer másodpercenként mér egy koordinátát, és 

becsli a learatott szemek mennyiségét, ami a kombájnok 6 km/h sebességét figyelembe véve kb. két méterenként 

vett mintát jelent. Relatív mérési módszer használatával a GPS mérés pontossága a mozgó vevővel egy méter 

körüli. A termésmennyiség és a koordináták összerendelése gondot okoz, mert több másodpercet vesz igénybe, 

míg a termés eljut felszedő asztaltól a kombájn termésszámláló érzékelőjéig. Bonyolítja a helyzetet, hogy a 

learatott termés mennyisége és az aratógép sebessége a domborzattól és a növényzet sűrűségétől függően 

változik. A leírtak röviden azt jelentik, hogy a termésmennyiség helymeghatározásának megbízhatósága alatta 

marad a GPS helymeghatározás lehetőségeinek. 

A pontszerű mintavétel (talajminta) esetében folyamatosan változó jelenségeket (tápanyagtartalom, talajfizikai 

jellemzők) próbálunk diszkrét pontokban vett minták alapján meghatározni. Ilyekor a fő kérdés a mintavételi 

pontok optimális mennyiségének eldöntése, amely egyszerre szakmai és gazdaságossági szempont (szakmailag 

minél több minta kellene, de a laboratóriumi költséget a gazda csak egy bizonyos határig képes kifizetni). 

További gond, hogy a felszínelemző programokban számos algoritmus van, de a talajban kialakuló felületek 

(tápanyag eloszlás, nedvesség eloszlás, fizikai paraméterek alakulása) interpolálására nem nagyon vannak 

elméleti modelljeink. 

A hagyományos statisztikai módszereket körültekintően kell alkalmazni a térbeli adatok esetében. Például 

hosszú évekig alkalmazták a regresszió számítást a várható termés mennyiség becslésére, mint pl. a 

termésmennyiség (függő változó) és a káliumszint kapcsolata (független változó). A térinformatika lehetővé 

teszi a felhasználónak, hogy a termésmennyiség térkép és a tápanyagtérkép teljes területét felhasználva feltárja a 

funkcionális kapcsolatot a kettő között. 

Elméletileg a térbeli modellezés kínál lehetőséget az elemzés során feltárt összefüggések alkalmazására az 

„optimális” beavatkozás tervezésében. Ilyen beavatkozás a termőföld bármely pontján szükséges foszfor, 

kálium, nitrogén hatóanyag mennyiségének beállítása, meghatározása. A gyakorlatban a tápanyag utánpótlási 

intézkedés térképe a jelenlegi tápanyagszint megmérésén (állapot) és az optimális tápanyagszint eléréséhez 

szükséges tápanyag mennyiség megállapításán (intézkedés) alapul. A termőföld minden pontjára a „ha ez az 

állapot, ez legyen az intézkedés” szabályt alkalmazza. 

6. 7.6. A jelen és a jövő 

A térinformatika gyorsan hódít a mezőgazdasági termelésben. Tíz év alatt a térinformatikai alkalmazások 

eljutottak a kezdetektől a gyakorlatban való alkalmazhatóságig. Jelenlegi formájukban termésmennyiség 

térképeket használnak élő GPS kapcsolattal és aratás közben működő szenzorokkal. Legnagyobb előnyük a 

termőföld változatosságának szemléltetése különösen akkor, ha több év terméseredményeit tudjuk 

összehasonlítani. A fejlettebb alkalmazások elemezni tudják a talaj tápanyag állapotát, megállapítják a 

szükséges tápanyag utánpótlás mennyiségét és összetevőit, majd elvégzik a műtrágya szóró vezérlését. 

A precíziós mezőgazdasághoz szükséges eszközök már kaphatók. Sok gyártó kínál szenzorokkal, GPS adó-

vevővel, digitális-analóg vezérlőkkel felszerelt gépeket. Más szervezetek (jellemzően integrátorok) 

szaktanácsadással segítenek meghonosítani a termelőknek az új technológiát. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány korszerű eszközt a precíziós mezőgazdaság palettájáról. 

 
2. ábra Manuális járművezérlő 

Forrás: http://agriculture.newholland.com 
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3. ábra Automatikus járművezérlő 

Forrás: http://agriculture.newholland.com 

 
4. ábra Dőléskompenzáló rendszer 

Forrás: http://agriculture.newholland.com 

 
5. ábra Termésmennyiség mérő 

Forrás: http://agriculture.newholland.com 

 
6. ábra Spektrális szenzor a traktoron. Alkalmas a növény egészségi állapotának megítélésére. 

Forrás: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/PrecisionFarming/ 
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7. ábra Automatizált növényvédő szer kijuttató 

Forrás: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/PrecisionFarming/ 

 
8. ábra Mozgó öntözőrendszer termál szenzorral. Alkalmas a nedvességi szint azonnali meghatározására. 

Forrás: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/PrecisionFarming/ 
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9. ábra A távérzékelés alkalmazása 

Forrás: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/PrecisionFarming/ 

A felső kép az aratás előrehaladását ábrázolja, a sötétkék és zöld területek még nincsenek learatva. A középső 

kép a vízhiányt szemlélteti (a vörös területek vízhiányosak). Az alsó képen a növény stresszes állapotát jelzi, a 

sárga-vörös területeket öntözni kell. 

7. 7.7. A távérzékelés szerepe a precíziós 
mezőgazdaságban 

A távérzékelés egy sajátos adatnyerési eljárás, amelynek során a földfelszín vagy földfelszíni objektumok 

bizonyos sajátosságairól (pl. méret, anyagi összetétel stb.) anélkül jutunk adatokhoz, hogy a vizsgált tárggyal 

közvetlen kapcsolatba kerülnénk. Az adatnyerés általában az elektromágneses energia közvetítésével történik. 

Ez az eljárás két alapvető folyamatot foglal magában. Az egyik az objektumról az elektromágneses hullámok 

által közvetített adatok valamilyen távolságból történő érzékelése, a másik pedig az észlelt és rögzített adatok 

feldolgozása, értelmezése. 

A multispektrális (többsávos), hiperspektrális (akár több száz sávos) és az aktív távérzékelési rendszerek az 

elektromágneses spektrum széles tartomány érzékelésére képesek és az alkalmazásukkal speciális és összetett 

információk nyerhetők a földfelszínről. Műholdak segítségével nagy területekről, részletes, egységes és időben 

ismétlődő adatszolgáltatás valósítható meg. A távérzékelt adatok tárolása, elemzése és kiértékelése fejlett 
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számítógépes módszerekkel és modellekkel történik. Ennek köszönhetően más adatokkal együtt felhasználható 

az új adatbázis felépítéséhez vagy a már meglévő adatbázisokba könnyedén integrálhatók. 

A fenntartható földhasználat részének tekinthető precíziós mezőgazdasági technológiák bevezetésének egyik 

feltétele egy korszerű, naprakész szántóföldi növénytermesztési információs rendszer kialakítása, amely a 

haszonnövény termesztési területről, a növényállapotról és annak fejlődéséről információkat szolgáltat. Ezek az 

információk továbbá kiinduló adatként felhasználhatók a hozambecslés előrejelzéshez. Ilyen jellegű 

növényinformációs rendszer előállításához nélkülözhetetlen adatforrás a távérzékelés. A távérzékelés a 

leghatékonyabb eszköz a földfelszín felmérésében és változásainak nyomon követésben. Az időbeli változások 

vizsgálatában nagyon fontos, hogy az adatok rendszeresen és egyre jobb geometriai, radiometriai és spektrális 

felbontással készülnek. A távérzékelő rendszerek a szenzor terepi felbontásának megfelelően pixelenként 

rögzítik az adatokat, így egy felvétel sűrű szabályos rácshálózatban történő mérésnek fogható fel. A 

multispektrális és hiperspektrális szenzorok esetén minden pixelhez annyi adat tartozik, ahány sávban működik 

a szenzor, vagyis a földfelszín ugyanazon területéről nem egyetlen kép (adat), hanem képek (adatok) sorozata 

készül. Az adatok a láthatónál jóval szélesebb spektrum tartományban készülnek. A távérzékeléssel nyert adatok 

nemcsak a különböző haszonnövények elkülönítésére alkalmasak. Ennél sokkal több információt közvetítenek 

a növényekről, többek között a növény fejlődési állapotáról, vitalitásáról, a növényzetben keletkezett 

károkról, tápanyag- és víz ellátásáról stb. A károsodott, a környezeti stressz hatásoknak kitett növényzet 

összetételében, szerkezetében vagy tömegében bekövetkezett bármilyen változás a reflektancia viszonyok 

megváltozását vonja maga után. Ennek következtében a károsodott növények az egészséges állománytól 

elkülöníthetők. A legjelentősebb eltérés az egészséges és a beteg állományok reflektancia viszonyai között a 

közeli infravörös tartományban tapasztalható. A károsodott növények reflektanciája jelentős mértékben csökken 

ebben a hullámhossz tartományban. A közeli infravörösben rögzített adatok már a betegség vagy károsodás 

korai stádiumában kimutathatók, amikor az szemmel még nem is látható. Ennek a jelenségnek különösen a 

betegségek előrejelzésében van jelentősége. Elősegíti a védekezés megszervezését és a betegség terjedésének 

megakadályozását. 

A távérzékelés növénytermesztési alkalmazása a detektált adatok és a vegetáció biológiai állapota közötti 

kapcsolatelemezésen alapul. Ilyenkor a növényzet biológiai állapotát valamilyen paraméterrel jellemezzük, mint 

pl. százalékos talajfedettség, vegetációs indexek. Ezekkel a jellemzőkkel számszerűsíteni tudjuk a növény 

állapotát. A növény monitoringban, különösen a stressz hatásának (pl. betegségek, belvíz, árvíz és aszály) 

vizsgálatához néhány napos időbeli felbontású mintavételezés szükséges (ami távérzékeléssel megoldható), 

hiszen gyors lefolyású folyamatokról van szó. A jelenleg működő műholdak geometriai felbontása tábla szintű 

felmérésekhez szükséges, akár 1 m-nél is részletesebb adatok nyerhetők. A termesztett növények területére, 

állapotára vonatkozó információk önmagukban is nagyon értékesek és piacgazdálkodásban stratégiai 

jelentőséggel bírnak, de input adatokként felhasználhatók továbbá pl. műtrágyázás, növényvédő szerek 

alkalmazásának optimális megtervezéséhez és alkalmazásához. A kemikáliák használata a táblán belüli eltérések 

figyelembe vételével, nemcsak környezetkímélő, de gazdasági szempontból is fontos. 

A távérzékelés országos, megyei vagy térségi mezőgazdasági alkalmazásairól számos példát találunk az 

irodalomban, de jelenleg több olyan program (szervezet) alakul (mint pl. PIXAGRI – http://www.pix-

agri.com/), amely közvetlenül a gazdálkodóknak szánt agrotechnológiai tanácsadás mellett a precíziós 

mezőgazdaság irányelveket is terjeszti és ennek gyakorlati megvalósításával foglalkozik. Tábla szintű vagy 

gazdasági szintű felmérések a gazdálkodó igényeinek figyelembe vételével történnek, a felvétel kiválasztásától a 

tematikus adat nyeréséig. Szolgáltatásként kérhető a növénytermesztésben előforduló jelenségek, 

kölcsönhatások vizsgálata, úgy mint a stressz hatása a termelésre és a szükséges beavatkozások tervezése. 

A szántóföldi növénytermesztési információs rendszer felépítéséhez szükséges, távérzékeléssel nyerhető egyes 

adatok: 

• Termesztésbe vont területek meghatározása 

• Táblahatárok felmérése 

• Növény fejlődésének nyomon követése 

• Stresszhatások detektálása: betegségek, kártevők, vízhiány, tápanyaghiány, belvíz (10. ábra) 

• Termésbecslés 
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10. ábra Stresszhatás detektálása távérzékeléssel: hiányos vegetáció erodált területeken (légifelvétel, űrfelvétel), 

gombás fertőzés búzatáblán (légifelvétel), belvizes foltok (űrfelvétel). Forrás: saját szerkesztés, 

http://ars.usda.gov, http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=WQ450 

7.1. 7.7.1. A gyomnövények és kártevők detektálása és 
elterjedésének monitoringja 

A gyomnövények azonosítása spektrális tulajdonságaik és megjelenésük alapján nem mindig lehetséges 

nagyfelbontású, multispektrális felvételeken. Ezért ilyen jellegű felméréseknél sokszor nem közvetlenül a 

gyomnövény azonosítása a cél, mint inkább a haszonnövények gyomtól való elkülönítése és a potenciálisan 

fertőzött területek kijelölése. Az űrfelvételek kiértékelésénél azt a tényt veszik figyelembe, hogy a termesztett 

növények spektrális tulajdonságai az érési stádiumban (a klorofill csökkenése miatt) teljesen megváltoznak és a 

közeli infravörös sávot is tartalmazó színkompozitokon az érett növényzet már nem élénkpiros, hanem inkább 

narancs-sárga lesz. A betakarítás után a tarló, vagy a tarlóhántás utáni táblák az űrfelvételeken csupasz talajnak 

látszanak. Ha az ilyen területeken gyomnövény jelenik meg (pl. parlagfű), a táblák újra bezöldülnek és az 

infravörös képeken piros foltként lesznek azonosíthatók (11. ábra). 
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11. ábra Gyomnövények detektálása napraforgó táblán színhamis felvételen. Forrás: FÖMI előadás anyag. 

Itt hangsúlyoznunk kell a referencia adatok szerepét, melyeket célszerű a terepi bejárással és GPS eljárás 

alkalmazásával gyűjteni. Referencia adatokat használunk fel a felvételek kiértékelése során és a felvételből 

származtatott tematikus adatok pontosságának vizsgálatában. 

A precíziós mezőgazdaság szempontjából alapvető fontosságú a táblán belüli inhomogenitások helyspecifikus 

kezelése (Németh T. et al, 2007). Ez magában foglalja a gyomfoltok felismerését, célra orientált kezelését, a 

kórokozók által okozott járványok felmérését és a járvány terjedési irányának, dinamikájának megfigyelését, 

valamint a kártevők lokális felhalmozódási problémáinak elemzését. 

Az adatokkal szemben támasztott egyre magasabb követelményeket az adatnyerési technológiák fejlesztése 

követi. A szakma nagy reményeket fűz a jelenleg is működő, de a gyakorlati alkalmazás szempontjából még 

inkább kísérleti stádiumban lévő hiperspektrális távérzékeléshez. A hiperspektrális felvevők képesek 

egyidejűleg több tíz, vagy akár néhány száz sávban érzékelni a vizsgált területet. Ez azt jelenti, hogy egy 

pixelhez több tíz vagy száz intenzitási érték tartozik és a spektrális mintavételezés olyan finom (10-20 nm 

hullámhosszú intervallum), hogy az már gyakorlatilag folytonosnak tekinthető (12. ábra). A spektrális tartomány 

szűkítésével több száz csatorna alkalmazható a földfelszín objektumainak és folyamatainak (pl. a növényzet 

fejlődése stb.) nagyon pontos vizsgálatára. A hiperspektrális adatnyerési technológia megfelelő spektrális 

adatbanki háttér segítségével lehetővé teszi a környezet aktuális állapotának és összetételének még hatékonyabb 

feltérképezését. 
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12. ábra A hiperspektrális felvevőrendszerek spektrális mintavételezése. Forrás: https://www.e-

education.psu.edu/geog883/l7_p4.html 

7.2. 7.7.2. Távérzékelés szerepe a talajtani felmérésekben 

A távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásának másik fő területe a talajtérképezés. A növénytermesztés szoros 

kapcsoltban van az ország talajtani adottságaival és a talaj állapotával. Dombos–hegyes vidékeken erózióval kell 

számolni, amit az intenzív mezőgazdasági művelés még tovább gyorsíthat. A síkvidéken a rétegerózió mellett 

inkább más jellegű talajdegradációs problémák lépnek fel, mint pl. talajszerkezet romlás, szikesedés, 

padkásodás, defláció. Továbbá felléphetnek időszakos jellegű problémák, mint a belvíz, az árvíz és az ezekkel 

járó talaj átnedvesedés, amely művelési gondokat okoz. A talaj állapotának felmérése, a változások kimutatása 

nemcsak mezőgazdasági célokat szolgál, de a talajvédelemben és a területrendezéshez is alapadatokat 

szolgáltathat. 

„A talaj hazánk legfontosabb – feltételesen megújuló és megújítható – természeti erőforrása.” (Várallyay Gy., 

2001).  A megújulás egyik alapvető feltétele olyan földhasználat megteremtése, amely egyensúlyban van a 

terület természeti adottságaival. Ennek nélkülözhetetlen feltétele a terület talajtani adottságainak, a talaj 

állapotának, a terület jellemzőinek felmérése, és olyan térinformatikai adatbázis létrehozása, amely aktuális, 

objektív, pontos és több szinten felhasználható adatokat biztosít. A különböző talajtípusok térképezésében 

többnyire a látható és a közeli infravörös tartományban készült felvételek használatosak. A felvételezés legjobb 

időpontja kora tavasz vagy késő ősz, amikor a talaj felszíne növényzetmentes. A vegetációs időszakban készült 

felvételek esetében a növényzet indikátorként szolgálhat a talaj állapotának felmérésében. Az erózió alakulását, 

változását a hosszabb időszakot átfogó multitemporális felvételeken lehet követni. A talajdegradáció vagy a 

minőség javulása (természetes talajképző folyamatok, emberi beavatkozás) a talaj biológiai és fizikai 

tulajdonságainak változásával jár, ami a talaj spektrális tulajdonságok módosulását jelenti és távérzékeléssel 

kimutatható (10. ábra, 13. ábra). 
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13. ábra Az erózió különböző formái LANDSAT TM felvétel részleten. 

8. 7.8. A precíziós mezőgazdaság helyzete 
Magyarországon 

A témával kapcsolatos kutatások – mint sok helyen a világban – az akadémiai kutatóhelyeken és felsőoktatási 

intézményekben indultak meg. Ezeket a kutatásokat fogta össze az NKFP program keretében elkészült 

„Precíziós növénytermesztés” című tanulmány. 1 

A tanulmány lényegében a térinformatikai alapokon nyugvó precíziós gazdálkodás alapelveit fogalmazta meg, 

ajánlásokkal, kísérletekkel gazdagítva. A tanulmány szerint a fontosabb információk köre az alábbi: 

− talajtulajdonságok, 

− tápanyagszükséglet, 

− gyompopuláció, 

− rovarpopuláció, 

− a termesztett növény tulajdonságai, 

− az agrotechnikai beavatkozások és azokra történő reakció, 

− betakarítás, 

− betakarítás utáni folyamatok, 

− termelési idősorok, 

− meteorológiai adatbázis. 
                                                           
1 Prof. Dr. Németh Tamás: Precíziós növénytermesztés (részjelentés 2002 okt.),MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 



 Földhasználati tervezés és 

monitoring (precíziós 

mezőgazdaság) 

 

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az alábbi modellek alkalmazását javasolja: 

− növényi növekedési modellek, 

− talaj vízháztartási modellek, 

− tápanyagforgalom, 

− időjárásra alapozott kártevő előrejelzés. 

A munka során nagy vonalakban elsődleges (terepi) másodlagos (meglévő) térképi adatgyűjtés történt, amelyből 

összeállították a vizsgált területek térinformatikai rendszerét. Ez a rendszer adta meg a kutatás térbeli keretét. 

 
14. ábra Terepi adatgyűjtés PDA-val 

Forrás: Prof. Dr. Németh Tamás: Precíziós növénytermesztés (részjelentés 2002 okt.),MTA Talajtani és 

Agrokémiai Kutatóintézet 

Az alábbi adatokat használták a térinformatikai rendszerben: 

1 Egységes Topográfia-domborzati adatok: 

• Az 1:10.000 méretarányú topográfiai alaptérképek EOV-be transzformálva, 

raszter formátumban. 

• Domborzati modellhez fő-, és mellékszintvonalak (felező és negyedelő 

szintvonalak) vonalas shape állományként, illetve az ebből származtatott pont shape állományként. 

• Síkrajzi elemek (vízfolyás, út, vasút) vonalas shape állományként. 

2 Nyilvántartási adatok (kataszter-mezőgazdasági tábla): 

• A környező településeket érintő 1:10.000 méretarányú külterületi kataszteri 

térképeket EOV-be transzformálva, raszter formátumban. 

• A birtok- és tulajdoni adatok, művelési ág, minőségi osztály, földminősítés stb. 

adatait a birtokközéppontba helyezett azonosító ponton keresztül a pont-shape 
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állomány attribútumaként kapcsolódnak a nyilvántartáshoz. 

• Az üzemi táblák határai az üzemi táblatérképnek a külterületi kataszteri térképen azonosított sarokpontjai 

alapján, poligon shape állományként. 

• A területileg illetékes Megyei Földhivatal adatai, birtoktestek sarokponti koordinátái. 

3 Talajtulajdonságok: 

• 1:10.000 méretarányú üzemi genetikus és földértékelési térkép sorozat adatai 

(genetikus térkép, humusz kartogram, pH és mészállapot kartogram, eróziós kartogram, talajjavítási 

kartogram), valamint helyszíni- és laboratóriumi vizsgálati adatai digitalizálva (poligon-, és pont shape 

állomány), a mintaterületekre feltöltve. 

• A talajszelvények felvételi és a laboratóriumi jegyzőkönyvi adatai (melyek 

feltöltésére egy saját fejlesztésű adatbeviteli és ellenőrző programot fejlesztettünk). 

4 A talajok kultúrállapotának idősoros adatai: 

• A mezőgazdasági táblákra vonatkozó tápanyag ellátottsági adatok; mikro- és 

makroelemek valamint nehézfémek és szennyező anyagok adatai, a főbb termesztett növények és termésátlagok 

valamint tápanyag felhasználási adatok digitálisan, táblázatos formában. 

5 Terepi felvételezés adatai 

• GPS alapú helyszíni megfigyelések, mintavételek adatai (poligon és pont shape 

állományokként). 

6 Digitális légifotók 

• Szines vagy fekete-fehér Egységes Országos Vetületi Rendszerbe transzformált 

GeoTIFF formátumú raszterképek.2 

 
15. ábra Egy mintaterület térinformatikai ábrázolása 

                                                           
2Prof. Dr. Németh Tamás: Precíziós növénytermesztés (részjelentés 2002 okt.),MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 
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Forrás: Prof. Dr. Németh Tamás: Precíziós növénytermesztés (részjelentés 2002 okt.),MTA Talajtani és 

Agrokémiai Kutatóintézet 

Nagyon sok szempontból feldolgozták a mintaterületeket, ebből ízelítőül a foszfor ellátottság térképét mutatjuk 

be. 

 
16. ábra A foszforállapot térképe 

Forrás: Prof. Dr. Németh Tamás: Precíziós növénytermesztés (részjelentés 2002 okt.), MTA Talajtani és 

Agrokémiai Kutatóintézet 

Természetesen sok más részkutatás is készült (talajtani labor, tartamkísérletek, a precíziós gazdálkodás hardver-

szoftver eszközeinek vizsgálata stb.), de mi a modul sajátosságai miatt elsősorban a térinformatikai 

vonatkozásokat akartuk bemutatni. A teljes anyag megtalálható a 

www.prec.taki.iif.hu/file/reszjelentes_2002okt.pdf weblapon. 

A precíziós gazdálkodás gyakorlati bevezetése és technológiává alakítása az IKR Termelésfejlesztési és 

Kereskedelmi Zrt. nevéhez fűződik. Ebben nagy szerepe van dr. Pecze Zsuzsa Phd agrármérnöknek, aki ma is a 

Technológia fejlesztési ágazat vezetője Bábolnán. Az IKR szerint a precíziós gazdálkodás bevezetésének 

technológiai lépései a következők: 

1. Táblahatár GPS-es felmérése 

2. Hálószerű talajminta-vételi terv készítése 

3. Talajmintavétel terv szerint 3-5 hektáronként 

4. Talajvizsgálat (bővített és teljes körű) 

5. Tápanyag-ellátottsági térképek készítése 

6. Információk szolgáltatása szaktanácshoz 

– tervezett növény – elővetemény termése vagy digitális hozamtérkép 

7. Elemzések 

8. Agrokémiai szaktanács 

9. Differenciált műtrágyázási terv készítése   

– szilárd műtrágyához – folyékony műtrágyához 
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10. Differenciált tápanyag-kijuttatás 

11. Differenciált tőszám terv 

12. Vetés bázis állomással, szakaszolással terv szerint 

13. Precíziós herbicid kijuttatási terv (KA, pH térkép és gyomfelvétel alapján) 

14. Precíziós herbicid kijuttatás 

15. Ténylegesen kijuttatott műtrágya mennyiségek feldolgozása, beolvasása a szaktanácsadó rendszerbe 

16. Adatok letöltése az Internetről3 

A cég honlapján térképekkel bőségesen illusztrált anyagot találunk a fenti lépések főbb állomásairól. 

9. 7.9. Összefoglalás 

A modul tananyaga átfogó ismereteket ad a precíziós mezőgazdaság szükségességéről, a jelenlegi helyzetéről és 

várható irányokról. Bemutatjuk precíziós mezőgazdaság eszköztárát, különösen kiemelve a térinformatika, a 

távérzékelés és GPS technológia szerepét. A térinformatikai rendszert úgy közelítjük meg, mint egy eszköztárat, 

amely jól használható a térhez kötött adatok tárolásában, kezelésében és elemzésében. A tananyagban továbbá 

kiemeljük a távérzékelést, mint elsődleges adatforrást egy adatbázis előállításához, valós adatok nyeréséhez, 

térben és időben lezajló folyamatok monitoringjához és a meglévő adatok felújításához. A korszerű 

technológiák bemutatása mellett azonban az adatnyerésben hangsúlyt helyezünk a terepi, pontszerű 

mintavételezésre is. A modul elsajátítása után Ön összefoglaló elméleti és gyakorlati ismereteket kap a 

környezet kímélő és az optimális földhasználat tervezésében és kivételezésében használható precíziós 

mezőgazdaságról.  

Önellenőrző kérdések 

1. A modul alapján indokolja meg a precíziós mezőgazdaság szükségességét! 

2. Mutassa be a precíziós mezőgazdaság eszköztárát! 

3. Ismertesse a precíziós mezőgazdaság technológiai lépéseit! 

4. Jellemezze a távérzékelés és a térinformatika szerepét az információszerzésben és az adatbázis előállításában! 

5. Foglalja össze a távérzékelés alkalmazási lehetőségeit a precíziós mezőgazdaságban! 

6. Mit jelent a hely specifikus adatkezelés, és milyen szerepe van (lesz) az optimális fölhasználatban?  
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