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1. BEVEZETÉS  

A szabadföldi növénytermesztésben a megfelelő vízellátottságnak döntő szerepe van, erősen 

függ a vegetációs időszak csapadék eloszlásától, melynek eredményeképpen egyre gyakoribb 

a száraz periódusok előfordulása a Kárpát-medencében (Spinoni et al., 2015). Az agráriumban 

tapasztalható vízhiány, vagy másképpen mezőgazdasági aszály mindig okoz terméskiesést 

(Szalai, 2009), melynek következményeit legjobban az öntözéssel csökkenthetjük. Sajnos ez a 

technológiai elem az egyik legdrágább is, ezért nagyobb arányú felhasználása a jobb 

jövedelmezőségű kertészeti kultúrákban történik. Az öntözés egyre növekvő költsége olyan 

víztakarékos megoldások használatára ösztönzi a gazdálkodókat, mint például a deficites- (De 

Lorenzi et al., 2017), vagy a precíziós öntözés (Takács et al., 2019). 

Ezek megvalósításához azonban szükséges a növényi környezet (klimatikus és edafikus)- és a 

növény élettani jellemzőinek pontos nyomon követése, amelyből meghatározható a 

vízfelhasználása és tervezhetővé válik az öntözés. 

 

Több éves villamosmérnöki szakmai pályafutásomat követően 1991-ben vállalkozásba 

kezdtem park és kertöntözésben, amit a mai napig folytatok. A Vízgazdálkodási Szakmérnöki 

képzéssel elindítva, kiegészítve a jelen Precíziós Gazdálkodás Szakmérnöki képzésemmel, 

megerősítettem a személyes célkitűzésem tárgyát a növénytermesztési méréstechnika 

témájában. A villamosmérnöki, az öntözéstechnikai és az újonnan megszerzett mezőgazdasági 

tudásomra, tapasztalataimra támaszkodva az a célom, hogy a gyakorlatban használható, 

költséghatékony, termelési és rekreációs célú növénytermesztést segítő IoT mérő és 

beavatkozó rendszereket hozzak létre és üzemeltessek a felhasználók kezében. 

1.1. A dolgozatom célkitűzése 

A szakdolgozatommal egy olyan útmutatót szeretnék adni az érdeklődő szakemberek, 

termelők kezébe, amelyből kiindulva eligazodnak a növénytermesztés öntözésében, IoT 

szenzorok felhasználásában, adatgyűjtés és feldolgozási megoldások útvesztőjében. 

Ennek részeként készítettem egy összehasonlító áttekintést a precíziós gazdálkodásban 

használatos szenzorokról, érzékelőkről, a felhasználási területek szempontjából osztályozva. 

Az áttekintés fő szempontja az, hogy bemutassam a gyakorlati gazdálkodásban használható 

IoT és egyéb szenzorokat, a mérhető paramétereket és a felhasználási lehetőségeket.  
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Az eddig kialakított mérőrendszerek egy része 2021-ben a 3. szezonban üzemel, bemutatok 

néhány korábbi mérési eredményt, következtést, valamint olyan tanácsokat írok le, 

amelyekkel egy érdeklődő biztosabb lábbal léphet a mérőrendszer kiépítés útjára. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Precíziós gazdálkodás definíciója 

A precíziós gazdálkodás (továbbiakban PG) célja az eszközök, a termőterület, a szaktudás, az 

új technológiák magas hatásfokú kihasználása a kiemelkedő terméseredmény, minőség, 

nyereségesség és fenntarthatóság érdekében (Stafford, 2000) 

A PG egy mezőgazdasági ügyviteli szervező stratégia. amely összegyűjti, feldolgozza és 

analizálja az időbeli, térbeli és egyedi paramétereket, szinergiába hozza a gazdálkodás egyéb 

adataival annak érdekében, hogy megvalósítsa az optimális termelési döntések technológiáját. 

A PG- t az 1 ábrán látható mérés adatfeldolgozás beavatkozás körfolyamattal ábrázolom, 

amelyben erősen kiemeltem az Agro-IT (Agriculture Information Technology) 

részfolyamatait. 

 

1. ábra 

Precíziós gazdálkodás körfolyamata. 

2.2. Az IoT (Internet of Things) definíciója 

Legegyszerűbben az IEEE fogalmazta meg: Készülékek Internet alapú hálózata, amelyek 

szenzort tartalmaznak. Ebből kiindulva az én meghatározásom az Agro-IoT-re: Növény és 

helyspecifikus mérő és beavatkozó állomások hálózata. A továbbiakban mérőállomásnak 

(MA), illetve fizikai kimeneti jelet szolgáltató állomásokat beavatkozó állomásnak (BA) 

fogom nevezni. Léteznek kombinált funkciójú mérő és beavatkozó állomások is. Az 1.ábrán a 
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mérőállomások a „szenzorok”, „adattárolás, gyűjtés” funkcionális részekhez, a beavatkozó 

állomások a „termelő művelet” részfolyamathoz tartoznak. 

A következő ábrán látható milyen részei vannak egy Agro-IoT rendszernek egy IoT 

öntözésvezérlési példa kapcsán (2. ábra). A kukorica vízellátásáról gondoskodó rendszer a 

növény vízállapotának felmérését végzi időjárási, növény élettani, talajparaméterek 

mérésével, feldolgozásával, amiből végeredményként megszülethet a döntés, hogy öntözni 

kell. 

 

 

2. ábra 

Az Agro-IoT koncepciója. 

A legmodernebb IoT rendszerben az öntözés automatikusan meg is történik a legoptimálisabb 

időben. Az MA az adatgyűjtő egységet (2. ábrá: Rádiós távadó) és a szenzorokat tartalmazza, 

amelyek rendszerint vezetékesen össze vannak kötve. Az adatgyűjtő lehet önálló (pl. SD 

kártyával), lehet hálózatos, azon belül vezetékes, vezeték nélküli, amin keresztül on-line 

kapcsolódik egy felhő adatbázishoz. 

Az ideális IoT MA az idő több mint 99%-ában, alacsony fogyasztású mélyalvó állapotban 

tartózkodik ezért akár évekig is működhet egy elemről vagy napelemes akkumulátoros 

táplálással. 

A felhő központban tárolt funkcionálisan összefüggő paraméterek feldolgozása és elemzése 

útján a felhasználó teljes képet alkothat a helyzetről, módosító beavatkozásokra alkalmas 

információt állíthat elő, mobil és/vagy irodai terminálokon is elérhető formában. 
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Mezőgazdaság 4.0 

Az előrejelzések szerint 2023-ra 12 millió szenzor lesz a mezőgazdasági termelés 

támogatásban (Meola, 2021). A nagy számú automatikus Agro-IoT rendszerek alkalmazása 

(3.ábra) okozza majd a Mezőgazdaság 4.0 megérkezését a gazdálkodásba  (Monteleone et al., 

2020). 

 

3. ábra 

Az Agro-IoT evolúciója. (Monteleone et al. 2020). 

Ebben a fejezetbe a PG-ban használható szenzor paramétereket fogom bemutatni, amelyek 

lefedik a szabadföldi gazdálkodás jelentős részének igényeit. Azokat a paramétereket 

választottam ismertetésre, amelyek költséghatékonyan hozzájárulhatnak a PG-ban szükséges 

mérési és beavatkozási ciklus létrehozásához. 

Mivel a gazdálkodás néhány területén nem minden paraméter mérhető felügyelet nélküli IoT 

rendszerekkel, ezekben az esetekben a felsorolásba azok az eszközök is bekerültek, amelyek 

tulajdonságaiknál fogva alkalmasak a feladatra, de több-kevesebb emberi beavatkozást 

igényelnek. 

A dolgozatomban nem célom a zárt és a vertikális termesztés PG felügyeletéhez használatos 

szenzor típusok tárgyalása, de néhol az összehasonlítás és a megértés érdekében utalok egy-

egy növényélettani szempontból fontos vagy érdekes érzékelőre. 

A mérések célja 

A gazdálkodásban azért használunk szenzorokat a mérésre, mert az emberi érzékszervek nem 

elég megbízhatóak a tényleges viszonyok felmérésére amely sokszor a külső tényezőktől is 

függ. 
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IoT mérőrendszereket azért használunk, mert a pontosság igénye mellett az automatikusan 

végrehajtott mérések és letárolt adatok időbeli változása is információt rejt magában, amik 

felhasználhatók a folyamat jövőbeli kontrolljában, múltbeli kiértékelésében. 

A növénytermesztés a fotoszintézis köré szerveződő tevékenység, vizsgáljuk meg, mely 

paraméterek mérésével kell foglakozni, ha kontrollálni akarjuk a folyamatot. 

2.3. A fotoszintézis 

A mezőgazdasági növénytermelési tevékenység közvetlenül vagy közvetve az élettan 

legfontosabb metabolizmusa a fotoszintézis (FSZ) kiszolgálására szerveződik. Az FSZ 

egyszerűsített folyamata látható a 4. ábrán.  

 

4. ábra  

A fotoszintézis leegyszerűsített folyamata. 

A növényi FSZ az egyszerű input alapanyagokból energia felhasználásával a földi élet alapját 

képező legértékesebb anyagokat (táplálék és oxigén) állítja elő (Bugbee, 2019b).  

A FSZ-t mélyebben tanulmányozva kiderül, hogy gyakorlatilag a Földünk teljes 

ökoszisztémája a FSZ terméke (5. ábra) (Amashukeli et al., 2019). 



10 

 

5. ábra 

Fotoszintézis: az élet hajtóereje. 

A gazdálkodás során a termelési lépésekkel a FSZ hatékonyságát kell növelni, optimalizálni, a 

pontos mérésekkel, adatgyűjtéssel és az ezeken alapuló termesztési beavatkozásokkal. 

Másképpen fogalmazva a haszonnövények esetében a termelés célja a legkevesebb költséget 

jelentő inputanyag felhasználással a legmagasabb mennyiségű és minőségű output eredményt 

szolgáltató FSZ-t elérni. 

A FSZ intenzitása függ néhány környezeti faktortól: 6. ábra  (Ahammed et al., 2018). 

 

6. ábra 

A fotoszintézis intenzitásfüggvényei (Garud, 2019). 

A megfelelő hőmérséklet tartomány esetében a szabadföldi termesztésben a CO2 és a 

napfényből származó fotonok a természet része, az évszaknak megfelelően „ingyen” vannak. 

De a víz és a tápanyagok megfelelő mennyiségben rendszerint csak többlet költségek árán 

juttathatók a növényhez.  

Az alábbiakban röviden áttekintem a fenti képlet elemeit a mérés és kinyerhető információ 

szempontjából. 
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A CO2 gáz a légkörben 0.04% részarányt képez, tehát nyomelemnek tekinthető, de ennek 

ellenére a szabadtéri termesztésben korlátlanul rendelkezésre áll a metabolikus folyamathoz. 

Zárt termőhelyen a CO2 szintet rendszeresen mérni és tartályból pótolni kell a szenzoros 

mérések alapján a termesztési körülményekhez igazodva. 

A CO2 nélkül bizonyosan nem lenne FSZ, viszont a túl sok CO2 jelentősen növelné az 

üvegházhatást, mint a Vénusz példája bizonyítja, hogy 92%-os CO2 koncentráció 470°C 

átlaghőmérsékleten tartja a felszíni hőmérsékletet. A globális felmelegedést a CO2 nyakába 

varrja a tudomány, pedig vannak olyan gázok, melyek az üvegházhatást nagyobb mértékben 

növelik. 

 

A H2O (víz), a folyamat legfontosabb és legkritikusabb termelési eleme. Az alábbi ábra 

egyértelműen ábrázolja az összefüggést a víz és a biomassza mennyiség között (7.ábra). 

 

7. ábra 

A különféle ökoszisztémák termelékenysége az éves csapadék függvényében. A 

termelékenységet a szerves anyagok föld feletti felhalmozódásának a növekedése és a 

szaporodás révén becsülték (Taiz & Zeiger, 2010) 

A növény által közvetlenül a FSZ-hez felhasznált víz 1%-a a teljes felvett vízmennyiségnek, 

de a vízhiány áttételesen akadályozhatja a FSZ folyamatát. Víz nélkül a FSZ folyamata 

megáll, a növény elpusztul.  

Szerencsés esetben a talajban akkumulált víz és a lehulló csapadék elegendő a teljes 

fenológiai ciklushoz. Amennyiben nem elegendő a felvehető víz, akkor a fenológiai fázishoz 

időzített vízmennyiséggel hiánypótlást kell végezni öntözés formájában. A víz legnagyobb 
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részét a talajból veszi fel a növény, tehát a gyökérzónában kell a fajtának és fenológiának 

megfelelő mennyiségben biztosítani a vizet. 

A talajnak több szempontból is nagy jelentősége van a növénytermesztésben, a 

víztartalomnak a talajtípustól függő határok között kell lennie folyamatosan, hogy a növény 

vízellátása zökkenőmentes legyen és a többi funkcióit is el tudja látni maradéktalanul. 

 

A fotonok a fény elemi részecskéi, a víz mellett a FSZ másik kritikus eleme. Fény hiányában 

a FSZ leáll. A fény szabadföldi termesztés esetében az évszaknak megfelelően korátlanul és 

ingyen áll a rendelkezésünkre. Több mint 1 évtizedes fotoszintetikusan aktív besugárzás 

(PAR: photosynthetically active radiation) intenzitás mérési sorozat eredménye látható a 8. 

ábrán (Both, 2012). 

 

8. ábra 

A napi fotoszintetikus sugárzás intenzitásgörbéje. 

A zárt termesztés esetében a kiegészítő mesterséges fény alkalmazása hatékonyságnövelő 

lehet, illetve a teljesen zárt vertikális termesztési rendszerben pedig a termelés alapfeltétele, 

amivel függetlenné tehető a termelés az évszakok foton intenzitás hullámzásától.  

A fény felhasználása a FSZ első fázisában a klorofill molekulák létrehozásában történik meg, 

a klorofill pedig a FSZ második fázisának az alapanyaga, amikor a kémiai reakciók történnek. 

A klorofill termelés a legnagyobb mennyiségben a 600-700nm hullámhosszú vörös fényt 

használja, másodsorban a 430-470nm tartományú kék fény épül be. Nagyon alacsony a 470-

600nm zöld, a 350-430nm UV és a 700-800nm IR fény felhasználása, de alacsony 

fényintenzitásnál a marginális spektrumú sávok jelentősége relatíve megemelkedik. A 

kutatások szerint a mesterséges fényen alapuló termesztés esetében, a hagyományos PAR 
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400-700 nm hullámhosszú fénytartománya mellett az UV és IR tartományok is számottevően 

részt vesznek a FSZ-ben (Bugbee, 2021). 

A hagyományos szabadföldi PAR sugárzásmérő szenzorok mellett az utóbbi években a zárt 

termőhelyek speciális igényeihez is kifejlesztettek új szenzorokat, melyekről egy összefoglaló 

táblázatot fogok közölni. A FSZ-t befolyásoló fényparaméterek megbízhatóan mérhetők és 

zárt termőhelyen beavatkozásra is felhasználhatók (mesterséges világítás intenzitása és 

spektruma, árnyékolás vezérlése). 

 

A tápanyagok a FSZ második, kémiai folyamatában katalizátorként és alkotóelemként 

vesznek részt a gyorsabb és értékesebb összetételű output szénhidrogén vegyületek 

létrehozásában. A természetes ökológiai rendszerekben a tápanyagok a körfogásban 

újratermelődnek és elsősorban a talajfolyamatok eredményeképpen felhalmozódnak és 

újrafelhasználódnak. Az árutermelő intenzív növénytermesztésben a megfelelő összetételű és 

mennyiségű tápanyag kijuttatás nagyon fontos feltétele az eredményes gazdálkodásnak. Az 

optimális tápanyag összetétel függ a növénytől, a rendelkezésre álló vízmennyiségtől és az 

aktuális termesztési körülményektől. A kívánt eredményhez szükséges hiányzó tápanyagot a 

fenológiához igazítva kell szolgáltatni a növény részére. Az alacsony tápanyagszint esetén a 

hibrid a terméspotenciálját nem használjuk ki, ugyanakkor a potenciálhoz képest a 

feleslegesen sok kijuttatott tápanyag egy része, elsősorban a nitrogén, a mélyebb rétegekbe 

lemosódva a környezetre ártalmas hatást fejt ki, így a költségek feleslegesen nőnek. 

Nincsenek egyszerűen használható tápanyag tervezési módszerek és a tapasztalatom szerint a 

jelenlegi gyakorlatban a tápanyag kezelése vakrepülés a gazdálkodók nagy részénél. 

A pillanatnyi tápanyag ellátottság ellenőrzésére a normalizált különbség vegetációs index  

(NDVI: normalized difference vegetation index) használható, de nem ad tájékoztatást a 

felhalmozódott tápanyagokról, meg a hiányok okairól.  

A talajban és a növényben felhalmozott tápanyag mennyiségek ismeretéből kiindulva lehet a 

tápanyag kijuttatást tervezni. A tápanyag felhalmozódás mérésére léteznek néhány elem vagy 

paraméter kimutatására alkalmas spektrális szenzorok és kémiai reagens alapú módszerek, de 

pontos képet csak részletes laborvizsgálattal lehet kapni.  

Az IoT tápanyagszenzorok tekintetében meglehetősen szegényes a választék. A termelésben 

használható szenzoros tápanyag felmérési eljárásokat és módszereket később ismertetni 

fogom. 
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Az output (CH2O)n  vegyületek növényfüggő összetételű szénhidrátvegyületek, amelyek a 

növényi szövetek és a termés alapját képezik. A termések kivonatának cukorfok mérésére ami 

sok minőségi jellemzővel is összefügghet, vannak egyszerű eszközök. A digitális 

refraktrométerek a gyümölcsök, paradicsom, szőlő stb. Brix értékét tudjuk meghatározni. 

Ezekre a jelen dolgozatban nem térek ki. 

 

Az output O2 gáz mint melléktermék jön létre amely természetesen az élet szempontjából 

egyáltalán nem  mellékes. Mérésére alkalmas termelési célú szenzorok nem terjedek el a 

gazdálkodásban. Kutatási projektekben a növények teljes vagy részleges gázcseréjének 

mérésére használnak speciális termelő cellákat és szenzorokat. 

A kereskedelemben elérhetők komplex FSZ analitikai mérésére alkalmas eszközök, melyek a 

gázcsere mellett a klorofill szintet is mérik. Áruk és bonyolultságuk miatt szinte kizárólag 

kutatási projektekben használják (ADC, n.d.; Licor, n.d.). 

A levél gázcseréjének a mérésére alkalmas kézi szenzorok a porométerek a levél 

légzőnyílásainak az áteresztőképességét mérik a kiáramló vízgőz mennyiségének a mérésével 

(Giannakopoulos, 2021; Tamás et al., 2013).  

 

9. ábra  

A növényi nitrogénszint tesztelésére ajánlott eszköz, Yara N-tester. 

A klorofillszint mérésére többféle kézi eszköz kapható, (9. ábra) mivel a klorofill szintje 

nagymértékben korrelál az N igénnyel, a gyártók a nitrogénszint becslésére ajánlják. 
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2.3.1. Spektrális analízis 

A spektrális vizsgálatoknak jelentős helye van a növény, a talaj, a termés analízisében.  

Léteznek IoT rendszerben használható növény spektrális szenzorok, de jellemzően ez az UAV 

és műholdas érzékelés területe. Gyakorlati szempontból tartom célszerűnek írni néhány 

gondolatot a ma elérhető spektrális alapú eszközökről és a jövőbeli lehetőségekről.  

Véleményem szerint a spektrális méréstechnika fejlődése fogja meghozni azokat a 

módszereket, amelyek robbanásszerű javulást fognak eredményezni a növényvédelem, a 

gyomkezelés, a vízutánpótlás és tápanyag gazdálkodás valamint a termés minőségvizsgálat 

területein, megnyitva az utat a precíziós gazdálkodás egy újabb forradalma előtt. 

 

A kereskedelemben kaphatók helyhez kötött NDVI és PRI (Photochemical Reflectance Index) 

szenzorok amelyek a FSZ hatékonyságába adnak betekintést. Az NDVI a zöld biomassza 

becslésre 1979-ben kifejlesztett módszer, amelyet a gyakorlatban is használják a termelők. Az 

NDVI alkalmas az egészséges vagy károsított vegetáció detektálására, de nem alkalmas az 

okának a feltárására (Maru, 2010). Az ok lehet vízhiány, légköri aszály, betegség, 

tápanyaghiány, stb. viszont más módszerekkel kell a diagnosztikát végrehajtani. Ritkábban 

használt a PRI amely az 530nm és 570nm hullámhosszú reflektált fényintenzitás arányából a 

FSZ fényfelhasználási hatékonyságára ad arányszámot (Gamon, 2014; Garrity, 2014). 

 

10. ábra 

Az NDVI és PRI spektrális indexek forrásadatai. 

Léteznek IoT rendszerben használható spektrális szenzorok, a 11. ábrán láthatóak az Apogee 

és a Metergroup cégek NDVI/PRI szenzorai. Az eszközök mindegyike 4 db önálló spektrális 

szenzort tartalmaz, melyeknek a mért értékei alapján az index kiszámítható. 
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11. ábra 

Apogee, Metergroup NDVI és PRI szenzorai. 

A „Net Radiométer” az előző szenzorokhoz hasonlító 4 db érzékelőt tartalmazó szenzor 

(12.ábra Apogee). A naptól és az atmoszférából érkező valamint a növényzetről meg a talajról 

visszavert rövidhullámú (350 – 3000nm) és hosszúhullámú (3 - 15µm) sugárzásintenzitásokat 

méri . A 4db mérési adatból az adott körülmények közötti evapotranszspiráció (továbbiakban 

ET) értéke pontosan meghatározható (Bugbee, 2016). 

 

 

12. ábra 

Az Apogee Net Radiometer érzékelője. 

A hiperspektrális mérési módszerek lehetőségeibe enged betekintést (Wijesingha et al., 2020) 

tanulmánya. A szerzők UAV-ra szerelt hiperspektrális kamerával végeztek 8 legelőterületen 
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spektrális takarmányminőség felmérési kísérletet. A laboratóriumban végzett analitikai 

vizsgálatok (observed: mért) és a spektrális információ alapján végzett becslés (predicted: 

előrejelzett) összevetése a gyakorlatban használható végeredményt mutat (13.ábra). 

 

 

13. ábra 

Hiperspektrális kamerával végzett takarmányminőség felmérési kísérlet és eredménye. 

A kísérletben szereplő hiperspektrális kamerát gyártó német Cubert Gmbh honlapján sok 

hasznos forrás mellett megtalálhatók a hiperspektrális vizsgálatokra épülő indexek 

felsorolása, a szakirodalmi forrásokkal egyetemben (Vegetation_Index, n.d.). Ennek 

részletesebb tárgyalása meghaladja a jelen dolgozat céljait. 

2.4. A termesztési környezet paraméterei 

A környezeti körülményeknek meghatározott tartományban kell lennie a FSZ hatékony 

megvalósulásához. A megvilágítás, a környezeti hőmérséklet és páratartalom,  a gyökérzóna 

hőmérséklete, a talaj elérhető víztartalma, a tápanyagok, a talaj levegőtartalma, a légkör 

széndioxid tartalma, a szélsebesség paraméterek a növény számára optimális értéken kell 

legyenek. 

A teljes termelési folyamatban a környezeten kívül az optimális talajművelés megválasztása, 

fajta és hibrid választás, a vetés, a gyomkezelés, a növényvédelem, a tápanyag utánpótlás 

módja, az öntözés módja is lényeges elem.  
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14. ábra 

A növényfejlődés környezeti paraméterei (Bugbee, 2019a). 

Nem mindegyik paraméter szabályozható a művelés során, de a lehetséges paraméterek 

részletekbe menő monitorozásával képet kaphatunk a pillanatnyi helyzetről és a rendelkezésre 

álló eszközök vagy módszerek segítségével olyan beavatkozást tehetünk, ami javíthat a 

növény helyzetén, a FSZ intenzitásában, fenntartásában. 

 

Ebben a meglehetősen komplex folyamatban a termelési paraméterek egy részét a gazdálkodó 

a későbbi részben ismertetett IoT szenzorokkal, mérőállomásokkal monitorozhatja.  

A mérőállomások lehetséges szenzorait a felhasználási terület szerinti paramétercsoportokba 

soroltam be. Egy-egy paraméter több felhasználási csoportba is tartozhat, sőt a célok szerint 

összevonhatók vagy szétválaszthatók a csoportok a termőhely és a termelő igényei szerint. 

 

2.4.1. Időjárási, környezeti mérőállomás: 

Célja:  Az időjárási adatok monitorozása agrometeorológiai célból 

  ET mérés, számítás 

Paraméterek: Levegő hőmérséklet és páratartalom 1.5 - 2m magasságban 

  Szélsebesség 2m magasságban,  

  Csapadék 2m magasságban 

  Talajhőmérséklet 

  Kondenzációs hőmérséklet 
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  Szélirány, légnyomás 

  Napsugárzás, PAR, UV sugárzás 

  Net radiation szenzor (rövid és hosszúhullámú beérkező és visszavert fény) 

  ET mért értéke 

  Csapadék fajta, méret szenzor 

  Hóvastagság szenzor 

 

Növényvédelmi mikroklíma mérőállomás:  

Cél:  input adatok szolgáltatása a növényvédelmi szakértői rendszerhez 

Paraméterek: Levegő hőmérséklet és páratartalom több szinten 

  a lomb magasságban és a lomb felett, 

  Kondenzációs hőmérséklet 

  Csapadék 

  Levélnedvesség  

  Szélsebesség, szélirány, légnyomás 

  Infravörös lombfelületi hőmérséklet 

  Kontakt levélhőmérséklet 

 

Vegetációs mérőállomás 

Cél:  állományon belüli növényfejlődési adatok monitorozása  

Paraméterek: Napsugárzás beeső intenzitás, Pyranometer, PAR, Net Radiation szenzorok 

  A lombfelület infravörös hőmérséklete  

  Kontakt levélhőmérséklet 

  Vegetációs indexek: NDVI, PRI 

  Termés vagy növényi szár, törzs méretek (Denrométer) 

  Levélnedvesség mérő 

  SAP növényi nedváramlás 

 

Öntözési és talajállapot mérőállomás: 

Cél:  A talaj és/vagy a növény lokális víz és tápanyag állapotának monitorozása, 

  kiegészítve a környezeti állomás adatait. 

Paraméterek: Volumetrikus talajnedvesség, talajhőmérséklet több mélységben 

  Tenzió értéke több mélységben 

  Csapadék mennyiség: természetes 



20 

  Csapadék mennyiség: öntözés 

  Talaj bulk és pórusvíz EC (Electro Conductivity: Vezetőképesség) több 

  mélységben 

  A lombfelület infrahőmérséklete  

  Specifikus tápanyag érzékelők 

 

Szivattyú beavatkozó és mérőállomás: 

Cél:  Szivattyú és elektromos szelepek vezérlése 

  Öntözési és szivattyúparaméterek mérése 

Paraméter: Átfolyó vízmennyiség 

  Víznyomás 

  Elektromos teljesítmény 

 

Csapadékmérő mérőállomás 

Cél:  Csapadék helyspecifikus mérése 

  Öntözőberendezés vízkijuttatásának ellenőrző mérése 

Paraméter: Hely 

  Csapadékmennyiség 

 

Tápanyag mérőállomás 

A tápanyag felhalmozódás egy nagyon fontos tényező, amelynek az IoT mérése nem 

megoldott ezért a használható eszközökről és módszerekről készítettem ezt az összeállítást. A 

Verdesmart spanyol cégnek van egy NO3 és K elemek mérésére alkalmas IoT szenzora 

(Corhize), amelyet csak rendszerben értékesít nagy felhasználóknak vagy kereskedőcégeknek. 

A szenzor élettartama szabadföldön 1 év, egyébként 2 év. 

Írásos megkeresésemre válaszoltak, de az érdemi kérdések megválaszolását a szezonra 

hivatkozva őszre halasztották. 
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15. ábra 

A Verdesmart cég talajba telepíthető tápanyag szenzora. (Corhize) 

A termelésben jelenleg használható, elérhető és megbízható tápanyag felhalmozódás mérés 

spektrális alapú kézi műszerekkel lehetséges. 

Legkiforrottabb háttere a holland AgroCares cég SoilCares csomagjának van (SoilCares, 

2021). A 16. ábrán látható szkenner készüléket (SoilScanner, 2016) csak rendszerben, 

előfizetéses alapon lehet használni. Egy minta mérése néhány perc alatt elvégezhető, amit a 

szkenner a mobiltelefon Bluetooth kapcsolatát használva felküld a felhő adatbázisába, ahol a 

közel 20.000 feldolgozott talajminta mérési referenciái alapján 10 percen belül emailben 

visszaküld egy elemzést és tápanyag kijuttatási javaslatot (példa: Melléklet 1).  

Az AgroCares honlapja szerint fejlesztés alatt van a növényi levelek hasonló elven működő 

spektrális tápanyag analizátor szolgáltatása is (LeafCares, 2021). 

 

 

16. ábra 

Az AgroCares kézi talajszkennere és Lab-in-a-Box eszközcsaládja. 
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Az AgroCares –nél a fenti adatbázisra alapozva lehet megvásárolni és előfizetni egy komplex 

hordozható spektrális labor használatára melynek a neve Lab-in-a-Box (16. ábra). Napi 100 

minta részletes elemzésére alkalmas a leírás szerint. Ha jól értesültem, a KITE tervezi a 

rendszer beépítését a cég PGR PG rendszerébe. 

 

A Horiba cég gyárt egyszerű növényi és talaj minta felmérésére használható NO3, K, Ca, Na, 

spektrális alapelvű kézi műszert (Horiba). 

 

17. ábra 

A Horiba cég NO3 szkennere. 

Léteznek megszámlálhatatlan fajta vizes reagens alapú talaj tápanyag mérő készülékek, 

rendszerek, szolgáltatások. Pl. a KITE szolgáltatása szabványos talaj-mintavétel alapján 

megadja a pH, összes sótartalom, CaCO3, NO2-NO3-N, Al-P2O5, Al-K2O, Na, Mg, Mn, SO4,, 

Zn, Cu értékeket a területről. (KITE, 2020). 

2.5. IoT szenzorok 

Az IoT mérőrendszerek legfontosabb eleme a szenzor, ami a fizikai paramétereket a lehető 

legnagyobb pontossággal elektromos jellé alakítja. A gyakorlatban az adatgyűjtő 15-60 

percenként beolvassa az elektromos jelek értékét, a rádiós kapcsolaton keresztül felküldi az 

adatbázisba. Rendszerint semmilyen jelfeldolgozást nem végez az adatgyűjtő, csak 

mintavételez és küld.  

A legfontosabb IoT szenzorokat gyűjtöttem össze és ismertetem a következő oldalakon. 

Terjedelmi okokból a kollekció nem fedi le 100%-ban az előforduló paramétereket, 

igyekeztem a gyakorlati szempontból leghasznosabb szenzorokról információt szolgáltatni. 
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2.5.1. Levegő paraméterek 

A levegő hőmérséklet (T), páratartalom (RH) a mindennapok termelési célú mérési igénye. A 

légnyomás (P) inkább időjárási célra használt paraméter. Az 1. táblázat tartalmazza a TRHP 

mérésére ma használatos szenzor típusok összefoglalását. A legpontosabb T mérés egyedi 

gyártású termisztorokkal vagy platina ellenállás hőmérővel (Pt1000) történik. Az EE08 

gyártója legmagasabb minőségi osztályú Pt1000 és filmRH szenzorokat használ, valamint 

digitálisan kalibrálható az eszköz. A ma nagy mennyiségben használatos legtöbb mérőeszköz, 

szinte kivétel nélkül valamelyik gyártó (Bosch, Sensirion, SiliconLab, stb.) félvezető alapú 

chip érzékelőjét tartalmazza.  

 

18. ábra 

Levegő paramétereket mérő érzékelő chipek,  

Bosch BME280 TRHP, Sensirion SHT3x TRH 

Az elérhető kínálat TRHP, TRH vagy T szenzorokból áll. A pontosság és ár aránya a 

hétköznapi használatból minden más megoldást kiszorított. A mért hőmérséklet és a relatív 

páratartalom értéke alapján a páralecsapódás hőmérséklete egyszerűen kiszámolható 

(Lawrence, 2005). A relatív felhőmagasság (cloud base) és a 0°C izoterma (freezing height) is 

megbecsülhető ezekből a mérésekből (Colgate, 2018). A TBSTRH(P)6 szenzor ezeket az 

információkat kiszámolja és az SDI-12 buszon, a mért és kalkulált adatok egyaránt 

kiolvashatók. 

A külső levegő hőmérséklet mérése esetén nagyon fontos, hogy a szenzorra közvetlenül vagy 

reflektálva ne jusson napfény, vagy más objektum sugárzása, mert ebben az esetben nem a 

levegő, hanem a hőmérő eszköz külső burkolatának a hőmérsékletét fogja mérni az érzékelő. 

A jó minőségű hőmérőház kialakítása olyan, hogy a szenzor nem látható kívülről szemmel, 

tehát nincs egyenes sugárzási útvonal és a visszavert sugárzást csökkentő, alacsony albedójú 
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(matt fekete) belső burkolata van a háznak. A legpontosabb TRH mérést a 

kényszerventillációval ellátott hőmérőházak biztosítják (Bugbee, 2015), lásd 19.ábra. 

 

19. ábra 

Ventillátoros hőmérőház pontos mérésekhez. Forrás: Apogee 

A 2. táblázatban felsoroltam néhány jó érték/ár arányú sugárzásvédő szenzorházat, amelyekbe 

az 1. táblázat érzékelőit beszerelve egy méréstechnikailag korrekt levegő TRHP szenzort 

kapunk. 

2.5.2. Csapadék mérése 

A termelő számára a csapadék az egyik legfontosabb mérendő paraméter. A legegyszerűbb 

csapadék érzékelők billenő kanalas elven működnek, különböző pontosságú változatai a 3. 

táblázatban tekinthetők meg. A fűtött házas és súlyméréssel működő csapadékmérő változatok 

a magas költség miatt nem használatosak a gazdálkodók körében.  

Doppler elven működik a WS10 csapadékmérője (20.ábra), amely a csapadék jellegét is képes 

megkülönböztetni (eső, hó, jégeső, stb), de ha kicsik a cseppek a légtérben, akkor 20% körüli 

hibával méri a csapadék mennyiséget (Lufft, 2007). 

 

20. ábra 

Doppler elven működik a WS10 integrált időjárási állomás csapadékmérője. 
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1. táblázat 

Levegő hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás mérés szenzorai 

Típus   EE08 TBSHT(P) 4/6 TRHP TRH DS18B20 

Gyártó Apogee és más cégek E+E Engineering Tekbox Smartgreen, egyéb Smartgreen, egyéb Sonoff, egyéb 

Kép 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Jellemzői Levegő vagy kontakt 

hőmérséklet referencia 

mérésre 

Kalibrációs háttérrel 

támogatott precíziós 

levegőhőmérséklet és 

páratartalom szenzor 

Termelési és mete-

orológiai levegő-

hőmérséklet, pára-

tartalom és 

(légnyomás) 

Termelési és mete-

orológiai levegő-

hőmérséklet, pára-

tartalom és légnyomás 

Termelési és 

meteorológiai célú 

levegőhőmérséklet, 

páratartalom 

Vízálló, levegő, 

kontakt pl. 

talajhőmérséklet 

méréséhez használható 

Érzékelő típus  Precíziós Termisztor, 

Pt100, Pt1000 

Pt1000, RH film Chip szenzor Bosch BME280  

Chip szenzor 

Sensirion, SilconLabs 

Chip szenzor 

Maxim Onewire 

szenzor 

Méréstartomány 

 °C / % /kPa 

-40 - +80 °C 40 - +80 °C 

0 – 100% 

40 - +85 °C 

0 – 100% 

300 – 1100 hPa 

40 - +85 °C 

0 – 100% 

300 – 1100 hPa 

40 - +125 °C 

0 – 100% 

 

40 - +125 °C 

 

Pontosság T 0.1% 0.2% (kalibrált) 0.4°C 0.5°C 0.5°C 0.5°C 

Pontosság RH - 2% (kalibrált) 2.5% +/- 3% 3% - 

Pontosság P - - TBSHTP: 6hPa 5% - - 

Méret 1-5mm 12 x 83 mm 16X100 mm 16 x 90 mm 15 x 62 mm 6-9 mm 

Kimeneti jel Analóg Analóg, E2 digitális SDI-12 I2C I2C OneWire 

Tápfeszültség  4.5 – 30V 6 – 16V 3.6V 5.5 V 5.5V 

Beállási idő 2 – 30 s  2s 2 s 2 s 3 s 
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2. táblázat 

Napsugárzás védő (Radiation Shield) burkolatok levegő hőmérséklet méréshez. 

Típus TFA_RS1 IDK_RS1 DA_RS1 DA_RSA 

Gyártó TFA Időkép Davis Davis 

Kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Méret 9.5 x 17.5cm 25 x 35cm   

Jellemzői Passziv, visszavert 

fényre közepesen 

érzékeny, 

alapkivitelű 

szenzorház 

Passzív, visszavert 

fénytől védett, belül 

matt fekete festéssel 

Passzív, visszavert 

fényre közepesen 

érzékeny, kiegészítő 

DAV_RG1-hez 

Aktív, szellőztetett 

tí-pus, kiegészítő 

DAV_RG1-hez 

Opció Oszloprögzítő elem Oszloprögzítő elem Esőmérő és napelem Esőmérő és 

napelemek 

Megjegyzés  Szabványos meteo-

rológiai hőmérőház 

helyettesítésére 

alkalmas 

 A ventillátor 

tápellátást igényel 

+/- 0.25°C 

pontosság elérhető 

3. táblázat 

Billenőkanalas csapadékmérő  eszközök 

Típus PRN_RG1 PRN_PRO_G MIS_RG1 DAV_RG1 

Gyártó Pronamic Pronamic Kínai Davis 

Kép 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Felbontás 1mm   (3mm/ perc) 0.2mm   (2.4mm/perc) 0.3mm 0.2mm 

Pontosság +/- 5% (kalibrált) +/- 2% (kalibrált) +/- 8% +/- 5% 

Felület 50 cm2 200 cm2 55 cm2 200 cm2 

Méret 100 x 50 x 100 Ø 160 x 255mm 150 x 55 x 95 Ø 280 x 225mm 

Működési hőm 0 …. 50 °C 0 …. 50 °C 0 …. 50 °C 0 …. 50 °C 

Jellemzői utólag is kalibrálható 

 

utólag is kalibrálható 

 

 Madártüske, 

levélrács, tartóelem   

Opciók tartóelem opcionális 

madártüske, levélrács, 

tartóelem 

Tartókar, 

Szélmérővel 

szettben kapható 
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2.5.3. Szélmérés  

A szélsebesség fontos gazdálkodási paraméter, jelentősen befolyásolja az ET értékét, a 

permetezés, tápanyag kijuttatás, és egyéb tevékenységek munkaszervezését. A szélsebesség és 

szélirány mérőket tartalmazza a 4. táblázat. 

2.5.4. Integrált időjárási állomások 

A kereskedelemben beszerezhető kompakt „all in one” időjárás állomások rendszerint teljesen 

elektronikus alapelven működnek, nincs bennük mozgó alkatrész. Az egyik példa, amit az 

egyik általam telepített rendszerben is használok a már említett WS10 típus (20. ábra). A 

másik a Metergroup kínálatában megjelenő ATMOS 41 állomás (21. ábra) az SDI12 interface 

miatt könnyebben csatlakoztatható a különböző adatgyűjtő változatokhoz (ATMOS41). 

 

21. ábra 

ATMOS 41 integrált időjárási állomás. 

 

2.5.5. Növényi vegetáció szenzorai 

Az infravörös hőmérő érintés nélkül a felületi sugárzásból becsüli meg a lomb hőmérsékletét 

(22. ábra). Ezek az eszközök alkalmasak lehetnek a légköri aszály kimutatására vagy öntözés 

vezérlésére is. 
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22. ábra 

Infravörös hőmérők Apogee gyártmány, valamint saját készítésű. 

 

A dendrométer a növényi szár, törzs, termés méretének a változását tudja mérni. Az eszközzel 

néhány µm pontossággal követhetők a törzs álmérőjének napi csökkenése, növekedése 

(23.ábra). Ez alapján a növényi vízfelvételi intenzitás ciklusára lehet következtetni, az 

eredmények öntözési döntések meghozatalában is hasznosak.. 

 

23. ábra 

Körtefa törzsére szerelt dendrométer 

 

Levélnedvesség szenzor egy műanyag lapocskán történő páralecsapódás mértékét határozza 

meg (24. ábra). Általában az eszközök a páralecsapódás egy relatív %-os értékét adják meg, 

amit növényvédelmi prognózis készítésében lehet felhasználni. 
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24. ábra 

Levélnedvesség érzékelők. Képek: Davis Instruments, Komoline 

2.5.6. A fényszenzorok  

A növénytermesztési szempontból jelentős fényszenzor típusokat foglaltam össze a 6. 

táblázatban. A globál sugárzás a nap sugárzási teljesítményét méri W m
-2

 értékben. A 

fotoszintézis intenzitásának a becsléséhez használják a különböző spektrumú PAR 

szenzorokat. 

2.5.7. Növényi vízállapot szenzorok 

A növényi vízállapot közvetlen mérésére használható a Scholander féle levél tenzió méter, 

amit az angol nyelvterületen „Pressure chamber” néven jegyeznek (OWRI, 2018).  

Ez az eszköz ténylegesen azt méri meg, hogy mekkora a növényi nedvszívó nyomás a levél 

kocsányában. A készülék az USA-ban napi szinten használatos szőlő, dió, mandula, és 

citrusféle termelők kezében öntözési döntéshozatalra. 

A tenzióméterek áttételesen használhatók a növény vízállapotának a becsléséhez. A 

tenzióméter azt méri, hogy a talaj adott állapotában mekkora szívóerő (tenzió) kell a 

gyökérnek, hogy felvegye a vizet. Fajta függő táblázat vagy tapasztalat alapján lehet azt 

megállapítani, hogy melyik növény. Egy zeller termelőtől szóbeli közlés alapján tudom, hogy 

-80mbar (-8kPa) tenzió értéknél kapcsolja be az öntözést, míg a kukorica esetében -600mbar 

(-60kPa) körüli értéken ajánlatos az öntözést elkezdeni, tehát a kukorica gyökere nagyobb 

szívóerőt tud kifejteni mint a zelleré. Saját mérésekből kiindulva írtam egy tanulmányt (Tóth, 

2020) a tenzióméterek használatáról a precíziós öntözésben.  
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25. ábra 

Scholander féle levél tenzió méter 

A kerámia fejes tenziómétereket több mint 100 éve használják a gazdálkodók, nagy a 

kereskedelmi választék, az 5. táblázatban az IoT mérőrendszerekben használható elektronikus 

jel kimenetű eszközöket mutatom be. 

Ha nem állnak rendelkezésre a fenti tenzió szenzorok, az ET meghatározásával vagy 

kiszámításával és a fenológiai ciklusra történő összesítésével is lehet következtetni a növény 

vízállapotára. Az ET közvetlen méréséhez használhatnak atmometert, szabványos mérőkádat 

vagy Net Radiometer szenzort (12. ábra). Az ET időjárási adatokból történő becslésére a FAO 

által javasolt Penman-Monteith (FAO, n.d.) egyenletet alkalmazzák széleskörűen. 

2.5.8. Talajnedvesség  szenzorok 

Az öntözéstechnikai szakmérnöki képzésben a szakdolgozatom a talajnedvességmérő 

szenzorok vizsgálatáról szólt (Tóth, 2018). Az ottani eredményeim és az elmúlt 3 év 

gyakorlati tapasztalatai alapján válogattam össze a gyakorlatban már tesztelt, vagy a 

közeljövőben tesztelendő volumetrikus nedvességmérő egyedi szenzorokat (7. táblázat) és 

rúdszenzorokat (8. táblázat). 

A táblázatokban látható, hogy léteznek szenzorok, amelyek EC-t is mérnek. Öntözött 

termőterület esetében a hipotézisem szerint bizonyos peremfeltételeket betartva az EC-t 

felhasználhatjuk egy relatív tápanyag becslésére. 

A talaj pH mérése fontos, de lassan változó paraméter, így elegendő a tápanyag felméréskor 

erre sort keríteni. 
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Bár IoT változata nincsen, de röviden megemlítem ebben a csoportban a penetrométert, amely 

azt használja ki, hogy a talajba egy vékony rudat annyira könnyű belenyomni amennyire 

vízzel telített. Egyszerűen detektálhatók vele, az eketalp és a helyspecifikus 

talajtömörödöttség értékei is. 

2.5.9. Üzemviteli szenzorok 

Az öntözőrendszer üzemeltetése során néhány szenzor használata segítheti a gazdálkodó 

életét. A szivattyúzott csővezetékbe telepített átfolyás mérő egyrészt a helyspecifikus 

vízfogyasztás regisztrálására használható, másrészt hibadetektálásra is alkalmas. Felszín alatti 

kutak, vagy felszíni víztározók, csatornák vízszintmérése kivitelezhető a vízfelszín 

távolságának a mérésével egy rögzített ponttól, vagy a vízben elhelyezett hidrosztatikus 

nyomás érzékelő méréséből kiszámolva. Víz, permetező, egyéb segédanyag tartályokban 

tárolt folyadékok, granulátumok szintmérésére kompakt kivitelű távolságmérő IoT szenzorok 

vásárolhatók (1. ábra26. ábra). 

 

26. ábra 

Dragino LoRaWAN rádiós ultrahangos távolságmérő 

Elektromos teljesítménymérő szenzorokkal nemcsak a szivattyúk használatának gazdasági 

adatait mérhetjük fel, hanem hibadiagnosztikára is alkalmas.  
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4. táblázat 

Szélmérő eszközök 

Típus MIS_WS THI_WS1 MIS_WSD_RG DA_WSD1 

Gyártó Kínai ThiessClima Kínai Davis 

Kép 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sebeség (km/h) max. 240 max. 150 max. 240 max. 320 

Szélirány - - 22.5° felbontás 1° felbontás 

Érzékelők 

Sebesség / Irány 

Reed relé Reed relé Reed relé  

Reed relé 

Mágneses érzékelő 

potenciométer 

Pontosság +/- 10% 3 km/h vagy +/- 5% +/- 10% 3 km/h +/- 5% 

Működési hőm. -40 …. +50 °C -40 …. +50 °C -40 …. +50 °C -40 …. +50 °C 

Méret (mm) Ø 110 x 75 Ø 100 x 160 mm 381 x 38 x 457mm 

Jellemzői  Fém tartókar Komplett szett a 

MIS_RG1 csapadék-

mérővel, tartó-

oszloppal és 

karokkal 

Tartóállvánnyal  

Opciók Tartókar    

5. táblázat 

Tenzióméterek 

Típus Teros21 Gen2 ES-5V-1000 (GL) RSU-C AVS 

Gyártó Meter Bambach Irrometer Irrometer 

Kép 

 

 
  

 

 

 

 

Mérési tarto-

mány 

5  (Gen1:9) -től 

100 000 kPa 

0-850 mbar 

0-85kPa 

SR: 0-100 kPa 

LT: 0-40 kPa 

SR: 7-95 kPa 

LT: 7-40 kPa 

Méret 96 x 35 x 15 mm Ø 2.5 x 15 - 94 cm Ø 2.2 x 15 - 120 cm Ø 2.2 x 15 - 120 cm 

Pontosság +/- 10% (5-100kPa) +/- 3% +/- 3% +/- 2% 

Tápfeszültség 

Áramfelvétel 

3.6 – 15V 

0.03 / 16 mA 

5V 

10mA 

9-36V 

20 mA 
0- 230V 

Kimeneti 

tartomány 

SDI-12 

tenzió , hőmérséklet 
Analóg: 0.5 – 4.5V Analóg: 4 – 20mA 

Ki/Be 

max. 2A 

Működési hőm -40 – 60°C 0-65°C 0-65°C 0-65°C 

Jellemzői IP68 

Kábelhossz: 5m 
IP68 IP69 IP69 

Mérési idő: 175 ms 0.5s 0.5s 1s 
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6. táblázat 

Fényszenzorok az Apogee cég kínálatában 

Típus SP-510/610-SS SP-421-SS SQ-521-SS SQ-617-SS SQ-627-SS SQ-647-SS 

Kép, diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenzor 

Globál Sugárzás 

Hőlemes Fent/Lent 

Piranométer 

Globál Sugárzás 

Félvezetős 

Piranométer 

PAR 

Fotoszintetikus 

sugárzási intenzitás 

ePAR 

Fotoszintetikus 

sugárzási intenzitás 

ePFD 

Fotoszintetikus 

sugárzási intenzitás 

Fényszennyezés 

detektor 

Spektrális tartomány 

(50%) 

385 to 2105 nm / 

370 to 2240 

360 to 1120 nm 

± 5 nm (50%) 

Látható + FIR 

389 to 692 nm 

± 5 nm (50%) 

Látható 

380 to 760 nm 

± 5 nm (50%) 

Látható + NIR 

340 to 1040 nm 

± 5 nm (50%) 

Látható + FIR 

340 to 1040 nm 

± 5 nm (50%) 

Látható + FIR 

Méréstartomány 0-2000 0-2000 0 -4000 0-200 

Mértékegység: W/m2 W/m2 Photosyntetical Photon Flux Density (PPFD): umol m
-2

 s
-1

 

Látószög 180/150° 180° 180° 

Tápfeszültség 

Áramfelv alvó/mérő 

15.4mA @ 12V 

fűtés: 185mW 

5.5-24V 

1.5 / 1.9 mA 

5.5-24V 

1.4 / 1.8 mA 

Kimeneti tartomány 0-70mV SDI-12 

Jellemzői 
Fűthető Ház 

IP68 

Egyedi kalibráció 

Vízálló, IP68 

4 év garancia 

Méret (mm) Ø 23.5 x 28.7 Ø 30.5 x 37 

Működési hőm -50 – 80 °C -40 – 70 °C 

Mérési idő (s) 0.5 0.6 

Pontosság: +/- 1% 
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7. táblázat 

Volumetrikus talajnedvesség szenzorok 

Típus TDR 315L, 310S 315H, 310H, 305H SMT100 SMT50 

Gyártó Acclima Acclima Truebner Truebner 

Kép 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Méret (mm) 

Mérési hossz:  

Teljes méret 

150:   200 x 53 x 19 

100:   Ø 35 x 200 

150:  200 x 53 x 19 

100:  Ø 35 x 200 

  50:  Ø 35 x 150 

 

112:  182 x 30 x 12 

 

96:    Ø 22 x 135 

Működési elve TDR TDR TDR, TDT FDR (kapacitív) 

Kimeneti 

tartomány 

SDI-12 

Talajnedvesség, 

Talajhőmérséklet, 

Bulk EC 

Pore EC 

SDI-12 

Talajnedvesség, 

Talajhőmérséklet, 

Bulk EC 

Pore EC 

SDI-12 

Talajnedvesség, 

Talajhőmérséklet, 

Analóg: 0-3V 

4 vezetékes 

Talaj-nedvesség, 

Hőmérséklet 

Mérési 

tartomány 

WVC: 0-100% 

T: -20 – 50°C 

EC: 0 – 6mS/cm 

WVC: 0-100% 

T: -20 – 50°C 

EC: 0 – 6mS/cm 

WVC: 0-60% 

T: 40 – 80°C 

WVC: 0-50% 

T: -20 – 85°C 

Jellemzők 3.5 GHz 3.5 GHz 70MHz 50MHz 

Pontosság +/- 2%  +/- 0.25°C +/- 2%  +/- 0.25°C +/- 3%, +/- 0.4°C +/- 3%  +/- 0.8°C 

Működési hőm -20 – 50°C -20 – 50°C -40 – 80°C -20 – 85°C 

Mérési idő 700 msec 700 msec 50 msec 300 msec 

Tápfeszültség 

Áramfelvétel 

Csatlakozás 

7 -15V 

max 170 mA 

kábel: 10m 

3.5 – 15V 

max. 88 mA 

kábel: 10m 

4-24V 

max. 40mA 

kábel: 10m 

3.3 – 30V 

2.7 mA 

kábel: 10m 
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8. táblázat 

Rúdszenzorok talajnedvesség vizsgálathoz 

Típus GSPxxyy Triscan yy Profile xxx 

Gyártó Greenshield Sentek Gropoint 

Kinézete 

 

 

 

 

 

 

 
 

Átmérő 

Szegmenshossz 

Senzorok száma 

Teljes hoszz (cm): 

32mm 

10cm 

1-12 tetszőleges kiosztás 

18, 28, 38, 48, 68, 98, 128 

29.5 / 27mm (kúpos) 

10cm 

1,3,6,9,12 

10, 30, 60, 90, 120 

35mm 

15cm 

2, 3,4,5,6,8 

30, 45, 60, 75, 90, 120 

Működési elve FDR (kapacitív) FDR (kapacitív) TDT5 

Kimeneti,  

Mérési 

tartomány 

SDI-12 

Talajnedvesség (WVC)  

0-100%,  

Talajhőmérséklet:-20–65°C 

SDI-12 

Talajnedvesség(WVC) 

0-100% 

Talajhőmérséklet:-20–60°C 

Sótartalom: 0-6mS/cm 

SDI-12 

Talajnedvesség(WVC) 

0-100% 

Talajhőmérséklet:-20–60°C 

Pontosság +/- 3%, +/- 0.5°C 

 helyspec. kalibrálással 

+/- 3%, +/- 2°C +/- 2%, +/- 0.5°C 

Tápfeszültség 

Áramfelvétel 

Csatlakozás 

6-16V 

max 30mA 

kábel: 5m 

2.7-15V 

max 16mA 

kábel: 5m 

6-14V 

max 20mA 

csatlakozó: M12 (IP68) 

Működési hőm -20 – 65°C -20 – 60°C -20 – 60°C 

Mérési idő max. 1.2 sec max. 2.2 sec max. 800msec 

Opciók  Speciális kúpos fúró Speciális beütő szerszám. 
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2.6. Adatgyűjtő rendszer 

2.6.1. Adatgyűjtő készülékek 

Jelenleg 3 fajta adatgyűjtő készüléket használunk, és egy negyedik típus van fejlesztés és béta 

tesztelés alatt, egy K+F pályázati támogatás keretei között. A fejlesztés alatt lévő készülék 

jobboldalon látható a képen (32. ábra). 

A jelenleg használt és a fejlesztés alatti adatgyűjtő típusok összehasonlító elemzése a 9. 

táblázatban található. 

2.6.2. Adattárolás, adatból információ és vizualizáció 

Jelenleg egy kereskedelmi célú felhő applikációt használunk az adatok tárolására és 

megjelenítésére. 

A Sensori platform az adattárolást biztonságos Amazon szervereken végzi (Sensori, 2020). 

Sokváltozós grafikonokat lehet szerkeszteni, ha kell a beépített matematikai átalakításokon 

átesett paraméterekből. A mérési adatok bármely időszakra, tetszőleges paraméter csoportra 

CSV formátumban letölthetők. 

Minden elkészített grafikonhoz generálni lehet egy elérési linket, amivel pl. mobileszközön 

egy kattintásra megjelenik a képernyőn az eredmény. 

Paraméterek határérték értékéhez beállítható riasztási email vagy SMS küldés. Kimeneti 

beavatkozási paramétereket a rendszer nem kezel. 
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9. táblázat 

Adatgyűjtő állomások 

Típus MLxxx  család TBSL1 család TBS12S AGNbeta 

Gyártó YDOC Tekbox Tekbox Smartgreen 

Kép 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rádiós kapcsolat 

Antenna 

2G, 4G, Műhold 

Belső 

LoRaWAN, 3G, 4G 

Külső 

LoRaWAN 

Külső 

LoRaWAN 

Belső 

Méret 

 szé x ma x mé 
131 x 118 x 76/123 160 x 102/186 x 64 131 x 177/271 x 46 Fejlesztés alatt 

Analóg bemenet  2x 0-10V 

2x 0-20mA 

1x potenciométer 

Opció 8 x 0-10V 

2 x 0-5V - 

6x 0-5V  

Opció: 2 x 0-5V 

              8 x 0-10V 

vagy 4-20mA 

Digitális bem. 3x Impulzus/Logikai 1x Impulzus/Logikai - 4x Impulzus/Logikai  

Egyéb 

csatlakozás 

SDI-12, Modbus, 

UART  

Alam kimenet 

Opció: GPS 

SDI-12  

(16 parancs) 

SDI-12  

(16 parancs) 

I2C, SDI-12  

(32+ parancs)  

Opció: Modbus, 

UART, GPS 

Vezérlő kimenet 

Kapcsolt 

Szenzortáp 
12V 100mA 12V 300mA 12V 300mA 

6 / 9V 300mA 

   5V    200mA 

Tápfeszültség 

Akku típus 

és kapacitás 

Alvó áram 

3.2 – 15V 

AA, 18650, Adapter 

2400 – 6800 mAh 

50uA 

LiIon, 4.2V Töltő 

LiPo, 18650 

2400 – 6800 mAh 

35uA 

LiIon, 4.2V Töltő 

LiPo, 18650 

2400 – 6800 mAh 

35uA 

LiIon, LiFePO Töltő 

4.2V, 3.6V, 18650 

2400 – 7000 mAh 

5uA 

Működési hőm LiFePO:-20 – 60°C 

LiIon, LiPo: 0-60°C 
LiIon, LiPo: 0-85°C LiIon, LiPo: 0-60°C 

LiFePO:-20 – 60°C 

LiIon: 0-60°C 

Napelem Beépített 0.8W Külső (1-2W) Beépített 1.6W Külső (1-5W) 

Jellemzők IP68 

USB/Távoli 

Terminál 

IP68 

USB Terminál  

MQTTv3.1.1 

IP68  

UART Terminál  

IP68 

Helyi Terminál 

Uplink beállítás 
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3. MEGVALÓSULT IOT MÉRŐRENDSZEREK 

Az alábbiakban fogom röviden ismertetni az általam elkészített IoT mérőrendszereket, a 

felhasznált részegységeket. Minden rendszer az ügyfél igénye szerint lett kialakítva, ami 

alapján meghatároztam a legcélszerűbb összeállítást, konfiguráltam a grafikonokat és a 

vizualizációt utána az ügyfélnek átadtam az elérési linkeket. 

5 rendszer készült el, vagy folyamatban van, mindegyik esetben szeretném bemutatni a 

rendszert és néhány tanulságos részletet, így úgy döntöttem, hogy az „Anyag és Módszer” 

valamint az „Eredmények” fejezeteket összevonom. 

3.1. Füves teniszpálya automatikus öntözőrendszere 

Nem tartozik a közvetlenül az agráriumhoz, de az biztos, hogy a tulajdonos mindent megtett a 

precíziós művelés érdekében és ha nem is a termelés, hanem a folyamat eredményei 

tanulságosak. Sajnos 2020 július végén a tulajdonos heroikus mértékű közel 2 éves- 

vegetációs és növény-egészségügyi kínlódása ellenére egy gombafertőzés 12 óra alatt elvitte a 

speciális teniszpálya gyepet. Úgy döntött, hogy a további küzdelem értelmetlen a 

„wimblendoni minőségű” gyepfelületért, aszfalt került a gyep helyére. 

A rendszer tartalma 

A tulajdonos igénye alapján az 27. ábraán látható 6x2 db Acclima 315L szenzort telepítettünk 

6 ponton 5 és 15cm mélységben. A teniszpálya történelmében a második gyeptelepítéskor 

kerültem oda, az öntözőrendszer már készen volt, egy Hunter HC vezérlővel. A HC vezérlő 

egyik előnye, hogy egy kiforrott IoT vezérlőként üzemel, mobiltelefonról kényelmesen 

programozható, felügyelhető. A másik nagy előnye, hogy az eredetileg kifejlesztő Hydrawise 

cég készített hozzá egy külső elérési applikációt ún. Application Interface (API) felületet, 

amelyen keresztül bármilyen programból az interneten keresztül egyszerű parancsokkal 

vezérelhetők az alapfunkciók (öntözési zóna ki/be, státusz lekérdezés, minden ki). Az API 

nem publikus, de nem is titkos, némi célirányos kereséssel találtam arra a fórumra, ahol a 

néhány felhasználója kommunikált egymással. 

A kitűzött működési cél az volt, hogy minden reggel pirkadatkor a napi ET-t is beleszámítva a 

rendszer megbecsülte, hogy 24 óra múlva mekkora lesz a talaj volumetrikus víztartalma. Ha a 

becsült érték nem csökken a beállítható alsó határérték alá, akkor nem öntözött a rendszer, ha 
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alámegy, akkor a beállítható értékű maximális volumetrikus víztartalom (ami a talaj 

vízkapacitása) eléréséhez szükséges vízmennyiséget kiöntözte. A talaj vízkapacitását 

laborkísérletben állapítottam meg. 

A megvalósítás lépései nagy vonalakban: 

A vetés előtt betelepítettük a 12 db Acclima 315L szenzorokat az ábrán látható elrendezésben 

és rákötöttem őket egy YDOC adatgyűjtő állomásra átmeneti monitorozási célból. Az ábrán a 

meglévő öntözőrendszer szórófejeit is feltüntettem (27. ábra). 

 

 

27. ábra 

Szenzortelepítés és meglévő öntözőrendszer a teniszpályán. 

Ezzel megvalósult a rendszerfejlesztés időszakát áthidaló félautomata-manuális vezérlés 

lehetősége, amiben a HC vezérlő öntözési programját a Sensori vizualizációs felületén 

megjelenő talajnedvesség adatok alapján lehetett manuálisan korrigálni. 

A rendszervezérlő egy Raspberry Pi 3B mikroszámítógépre épülő kiegészítő egyedi 

hardverből és a vezérlő Python szoftverből áll (29. ábra). A későbbi fejlesztésben időjárás 

alapú öntözési algoritmus finomítását terveztünk, ezért felkerült a pálya egyik hálótartó 

oszlopára kb. 6m magasra a WS10 integrált időjárási állomás. (a felszámolás óta csak ennek 

az adatait monitorozza a rendszer). 

Előzetes tapasztalat és prototípus híján a fejlesztés a bevállalt 6 hónap helyett 14 hónap alatt 

került olyan állapotba, ami megfelelt az elvárásaimnak. Sokat tanultunk belőle és magas lett a 



40 
 

tandíj is! Szerencsére a tulajdonos is sokat fejleszt a saját szakterületén és tisztában volt a 

realitásokkal, így nem rúgott ki minket.  

A pontos vízmennyiség időtartam alapú vezérléséhez egy szenzor-elhelyezkedés specifikus 

vízkijuttatási kísérletet végeztünk az ábrán látható mérőedény készlettel.  

 

 

28. ábra  

Vízkijuttatás felmérés. 

A pályán 25 db mérőpontra kihelyezett mérőedények vízmennyiségeit regisztráltuk, 

zónánkénti 10-10 perces öntözések után. A mérések alapján kiszámoltam, hogy mennyi ideig 

kell öntözni az adott zónákon, hogy a félpályán 1 mm vízborítás legyen, meg azt, hogy 1 mm 

víz mekkora térfogat% változást okoz a helyspecifikus szenzorok mérési adataiban. Összesen 

10 zóna öntözte a pályát és a mérési folyamatot több lépésre felbontva azt is sikerült 

megbecsülni, hogy milyen vízkijuttatási egyenetlenségek alakultak ki a zónák azonos 

időtartamú futtatása mellett.  

A kifejlesztett öntözőprogramban az egyes zónák öntözési idejét a névlegeshez képest +/- 

50%-os értékkel lehet csúsztatni, így az egyenetlenség némileg korrigálható A pálya körüli 

támfal napos oldalának napsugárzást visszaverő szárító és a másik oldalát árnyékoló 

száradáscsökkentő hatását is valamennyire korrigálni lehetett a zónánkénti futási idők 

beszabályozásával.  

2020 áprilisában lett véglegesen telepítve az ábrán látható kivitelben a készülék és július 

végéig egy eset kivételével hibátlanul tette a dolgát. 
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29. ábra 

Szenzoralapú automata öntözőrendszer vezérlő részei. 

Az eredményekből két grafikont szeretnék bemutatni, a Sensori vizualizációs rendszerből. A 

grafikonokon a napi ciklusok jól kivehetők. A 2019 nyári grafikonon az 5cm mélységben 

elhelyezkedő szenzorok talajnedvesség értékeit láthatjuk (30. ábra). Ekkor még a 

talajszenzorok vizuális monitorozásával, emberi felügyelttel működő öntözés talajnedvesség 

diagramja látható. Egy évvel későbbi, a 2020. nyári hasonló időszak talajnedvesség grafikonja 

látható (31. ábra). A 2019 évin az látszik, hogy két alkalommal is a veszélyes sávba, 15% alá 

esett a talajnedvesség értéke, viszont a 2020 évben stabilan 17% felett maradt az automata 

felügyeletnek köszönhetően. A 2020 évi időtengely jobb oldalán már a pálya felszámolása 

miatt kikapcsolt öntözést mutatja a grafikon. 
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30. ábra 

Teniszpálya talajnedvesség adatai 2019 nyarán. 

 

31. ábra 

A talajnedvesség grafikon az 5cm-re telepített szenzoroknál 2020 nyár. 

3.2. IoT szenzorvizsgáló és módszertani állomás. 

Ezen az állomáson 2018. szeptember óta tesztelem a módszereimet és a régi/új szenzorokat. 

Az állomás a saját kertemben van könnyen elérhető gyepes felületen (32. ábra).  
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32. ábra 

YDOC és AGN beta mérőállomások. 

A baloldali adatgyűjtő állomás a szenzortesztelő készülék egy YDOC ML215, ami a sok 

csatlakozó kábel és kiegészítő áramkörök miatt egy átlátszó fedelű elektromos 

szerelődobozba került, külön napelemmel. A jobboldali AGNv1 állomás a K+F „IoT 

mérőállomás” fejlesztési projektünkben a béta tesztelés alatti készülék. Az AGNv1 előtti 

kerek ágyásszegéllyel körülvett területen vannak a talajszenzorok telepítve. 2021. 04. 

hónapban a telepített aktív szenzorok listája: 

3db Acclima TDR315L 10, 30, 45cm mélyen 

1db GSP0604 60cm hosszú rúdszenzor, 4 db érzékelővel: 10, 20, 40, 60cm mélységekben 

1db Teros21 kapacitív tenzióméter 10cm mélyen 

1 db WaterMark mátrix tenzióméter 10 cm mélyen 

1 db PRN_RG1 1mm felbontású csapadékmérő 

1db PRN_PRO_G 0.2mm felbontású csapadékmérő 

1db MIS_WS szélsebességmérő (a többi szélmérő üzemen kívül van) 

1db TBSTH4 hőmérő, páratartalom mérő IDK_RS1 szenzorházban 

1db Kerámia fejes tenzióméter analóg távadóval (télre eltávolítva) 

Hamarosan betelepítésre kerül: 
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1 db Sentek Triscan 60cm hosszú rúdszenzor a többi szenzorral azonos talajszelvénybe. 

 

Példaként bemutatom az esősnek tekinthető 2019 nyarának csapadék és talajnedvesség 

viszonyait(33. ábra). 

 

33. ábra 

2019. évi nyári talajnedvességi és csapadék adatok 

 

 

34. ábra 

Infiltrációs kísérlet diagramja Acclima 315L és Teros21 szenzorokkal 

Egy mesterséges csapadékpótlással előidézett infiltrációs kísérlet nedvesség diagramja látható 

(34. ábra). Az ekkor mért adatokból kiindulva jöttem rá melyik szenzor mire alkalmas és 

készítettem el a tanulmányomat (Tóth 2020) a precíziós szenzoralapú öntözésvezérlésről. 
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3.3. Hagyma öntözési mérőállomás. 

Megkeresett egy összesen 800ha területen gazdálkodó termelő, hogy hagyma termelésükhöz 

öntözéssel biztosítsanak jobb termelési feltételeket. 2019-ben 1.5ha kísérleti területtel 

kezdték, 2020-ban 23 ha hagyma került a földbe. 

Az öntözés csatornából robbanómotoros szivattyúval történik, 2019-ben mikroszórófejes, 

majd azóta dobos kijuttatással. 

Az ügyfél igénye az volt, hogy amikor a talajnedvesség 19% alá esik, amit a saját 

hagyományos tenzióméteres méréseiből határozott meg, akkor kapjon egy jelzést. Az első 

szezon után pozitív visszajelzést kaptam, elégedett volt az eredménnyel. 

A rendszer alapkiépítésben az alábbi részekből állt: 

YDOC ML215ADS adatgyűjtő GPS alapú elmozdítás védelemmel 

2 db SMT100 TDR talajnedvesség mérő 

1 db MIS_RG1 csapadékmérő 

A következő ábrán az első évi telepítés képe látható. Az esőmérő a kiöntözött vízmennyiséget 

és a csapadékot egyaránt mérte. A piros vonal a felső talajnedvesség mérő TF% értékét 

mutatja, látszik, hogy sikerült 18% érték felett tartani a teljes tenyészidőben a víztartalmat 

(35. ábra). 

 

35. ábra 

Hagyma mérőállomás 2019 évben telepítve és a vegetációs időszak csapadék és 

talajnedvesség mérései. 
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A második évben a tanulmányom alapján (Tóth, 2020) kiegészítettük a szenzorkészletet 1 db 

Teros21 tenzióméterrel. Az ügyfél visszaigazolta a tanulmányom konklúzióját, hogy a 

tenzióméteres mérések alapján sokkal finomabban állapítható meg, a kiszáradási stressz 

határértéke. 

2021 májusban fogom leszállítani a második hagyma mérőállomást, amihez a fenti 

érzékelőkön túl hozzácsatoltunk egy TBSTH4 + IDK_RS01 mikroklíma mérőpontot, a 

növényvédelmi körülmények becslése céljából. A mérőpont SDI-12 buszon 100m hosszú 

kábelen lesz az adatgyűjtőre kötve, így a növényvédelmi és öntözési mikroklíma + 

talajszelvény külön-külön megválasztható. 

3.4. SZIE szárítópusztai ipari paradicsom kísérlet monitorozó rendszere 

2019-től üzemel a 4 mérőállomásos monitoring rendszer a volt SZIE területén az ipari 

paradicsom kísérletben, Kertészeti Tanüzemben, Gödöllőn (36. ábra - 41. ábra). 

A rendszer elemei: 

1db Mérőállomás A:   TBSL1 adatgyűjtő 

    4 db Acclima 315L talajszenzor 

    1db MIS_RG1 csapadékmérő 

    1 db napelem 1.3W 

    Infravörös lombhőmérő (csak 2019-ben) 

3 db Mérállomás B,C,D:  TBS12S adatgyűjtő 

    4 db Acclima 315L talajszenzor 
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36. ábra 

A TBS12S és a TBSL1 állomások a saját készítésű infravörös hőmérővel, betakarítás 

előtt 2019-ben. 

 

 

37. ábra 

Talajnedvességek és csapadék az A mérőállomáson 2019-ben. 
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38. ábra 

Az infravörös hőmérő szenzor kimeneti feszültsége.  

 

 

39. ábra 

A mérőállomások a 2020 évi ipari paradicsom kísérletben, a kitelepítéskor. 
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40. ábra 

Talajhőmérsékletek 2019-ben. 

 

 

41. ábra 

Hibaesemény rekonstrukció a mérésekből a 2020 évi szezonban. 

3.5. Körte ültetvény automatikus öntözésvezérlés 

Szenzoros mérésekre alapozott automatikus csepegtető öntözésvezérlés kialakítására kaptam a 

megbízást. Az ügyfél 100+ hektáron gyümölcstermelést folytat. A jégvédelmi hálóval is 

felszerelt 12.5 ha területű körte és alma intenzív ültetvényt 4 éve telepítették. Az időkapcsolós 

öntözővezérlővel felszerelt 5 zónára osztott csepegtető rendszert is azóta használják a 
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területen. A víz felszín alatti kútból származik és nyáron korlátozottan áll rendelkezésre, ezért 

látszik célszerűnek a talajnedvesség alapú vezérlés. 

Ebben az esetben nem különálló eszközökből raktam össze a rendszert, hanem egy komplett 

mérő és vezérlő berendezést vásároltam, az olasz Netsens cég saját fejlesztésű érzékelőivel, 

rádiós távadójával.  

 

42. ábra 

A Netsens cég Wisense vezérlő közponja. 

 

A rendszer az alábbi részegységekből tevődik össze: 

Központi vezérlő egység (42. ábra) amely az alábbiakat tartalmazza: 

 Elektromos szelepeket vezérlő 24VAC kimenetek 

 Szivattyúvezérlő kimenet 

 Szélsebesség mérő szenzor fogadása 

 Csapadékmérő szenzor fogadása 

 Vízórára szerelt átfolyás mérő szenzor fogadása 

 Rádiós hálózat vevőegysége a távoli szenzoradatok vételére 
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43. ábra 

C típusú mérőállomás a rádióadóval az oszlop tetején 

 

5 db mérőállomás különböző szenzorkonfigurációval, helyspecifikusan elhelyezve az öntözési 

zónák vízkijuttatási középpontján: 

1db A típusú mérőállomás:  2 db volumetrikus talajnedvesség szenzorral 

    1 db Irrometer WaterMark gipsz mátrix tenzióméter 

    1 db Dendrométer egy körtefa törzsén (23. ábra)  

1 db B típusú mérőállomás: 1db volumetrikus talajnedvesség szenzorral 

    1 db Levegő hőmérséklet és páratartalom mérő (44. ábra) 

    1 db levélnedvesség mérő 

3db C típusú mérőállomás 1db volumetrikus talajnedvesség szenzorral (43. ábra) 
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44. ábra 

Levegőhőmérséklet, páratartalom, levélnevesség szenzorok. 

 

A mérőállomások adóegységei a jéghálót tartó oszlop tetejére kb. 4m magasságba kerültek 

(43. ábra). 2020 őszén a rendszer elemeit sikerült felszerelni és beüzemelni. Sajnos kiderült a 

talajnedvességmérő szenzorok ebben a talajban nem működtek. A talajról nem készült 

laborelemzés, viszonylag magas agyagtartalmú, az Acclima 315L szenzorral mért EC értéke 

4mS/m érték felett van, ami nagyon magas és az alacsony frekvencián működő FDR 

szenzorok nem mérnek benne. 

Az ősz folyamán ezt a rendszert nem tudtuk üzembe helyezni, mert a talajszenzorok 

alkalmatlanok voltak mérésre, meg egyéb nehézségek is adódtak. A gyártóval történt 

egyeztetések során kiderült, hogy éppen készen lett az új talajnedvesség szenzoruk fejlesztése, 

ami képes a magasabb sótartalmú talajokban is mérni. Talajmintát vettem a területről és 
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labortesztekkel az új változatról sikerült bizonyítani, hogy valóban képes a helyszíni talajban 

nedvességmérésre. Várjuk az időjárás javulását a terepi szenzorcserék kivitelezésére. Sajnos a 

rádiós rendszer bizonytalanul működik, gyakran fél napi mérési eredmény hiányzik az 

adatbázisból. Kaptunk egy rádióvevő panelt amivel a gyártó szerint orvosolni tudjuk az 

adatvesztést, amit szintén cserélni kell majd. A csapadék és szélmérő mérései a kalibrációs 

beállítások után sem látszanak reálisnak, ezzel is foglakoznunk kell a helyszínen. 

Nagyon remélem, az összes hibát orvosolni tudjuk, és hamarosan átadjuk a működő rendszert 

a tulajdonos kezébe.  
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az Vízgazdálkodási Szakmérnöki képzésen (2017-18) kiderült számomra, hogy a szenzoros 

mérések területe, technikája, tanulságai az agrároktatásban még nem kaptak helyet. Azt 

megtanultuk, hogy az öntözés alapvető termelési tényező és a talajnedvesség egy fontos 

paraméter az öntözési döntéshozatalban. 

Magyarországon csak egy olyan szakembert találtam, aki már akkor is szakmailag 

megalapozott előadásokat tartott. (Fiala & Fehérvári, 2016). 

A talajnedvesség mérési technika megalapozása céljából választottam a Vízgazdálkodási 

szakdolgozatom témájának a talajszenzorok vizsgálatát (Tóth, 2018), amelynek 

eredményeképpen kiválasztottam 3 féle volumetrikus szenzort, melyek ár/érték arányban 

megfelelőnek tűntek a mezőgazdasági alkalmazás minden kihívására. 

A tapasztalataim szerint a nem megfelelően kiválasztott szenzorok, rendszerek sok 

csalódottságot okoznak a termelőknél. Több termelő is panaszkodott már szóban, hogy a 

magas költségen vásárolt rendszer nemhogy segítette volna a munkát, de még 

bizonytalanabbá tette a sztochasztikusan vagy egyáltalán nem működő rendszer a 

gazdálkodót. 

Az ismeretlen terület, a rossz tapasztalatok még akkor is visszatartják a gazdálkodókat, ha 

gazdasági szempontból megengedhetik maguknak a beruházást. 2021 április május hónapban 

több olyan szabadföldi kertészeti gazdálkodóval folytatok tárgyalást, akik már kezdik 

megérteni, hogy milyen méréseket hogyan kell megoldani és mely szenzorok felelnek meg a 

saját területeiken ezeknek a feladatoknak. 

A 3. fejezetben felsorolt esetekből a legtöbb tanulságot a teniszpálya és a körte ültetvény 

öntözővezérlő építése hozta.  

Az alábbiakban összefoglalom azokat a tanulságokat, amelyek a jövőbeli rendszerek tervezése 

és építése során követni kell a siker érdekében. Természetesen ezeket a lépéseket eddig is 

követtem, de a néhol kihagyott pontok, nem alaposan végrehajtott lépések, a végeredmény 

értékét csökkentették. 

 Csak olyan mérő mérőrendszert érdemes összeállítani, amelyik szakmailag teljesen 

megalapozott. Fontos, hogy a legelején tisztázódjon, hogy a gazdálkodónak mi a célja, 

egyértelmű legyen, hogyan fog a rendszer megtérülni, hogyan és ki fogja használni. 

Az árajánlat készítésekor amennyiben az szükséges a nagy rendszereket fel kell 
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osztani teljesítési szakaszokra, a hozzá tartozó fizetési ütemekkel együtt. Az ügyfél is 

szívesebben fizet több kisebb részletben, mint egy összegben.  

 A gazdálkodó igényeihez, a növényhez, a talajféleséghez, az előforduló 

talajállapotokhoz megfelelő szenzorokat kell választani. Minden esetben a termelő 

területen, lehetőleg a jövendőbeli telepítés területéről származó talajmintán 

szenzortesztelést kell végezni a használhatóság ellenőrzése érdekében. A 

mezőgazdasági termelésben a 10-20%-os mérési hibák sem számítanak 

kiemelkedőnek, de a mérések alapján ellenőrizni kell, hogy ez a feltétel biztosan nem 

csorbul. 

 A rendszer összeállításnál azokat a változatokat vegyük előtérbe, amik már 

referenciákkal rendelkeznek saját rendszertapasztalatokból, vagy más forrásokból. 

Amennyiben fejlesztéssel lehet csak megoldani az szükséges funkciókat, akkor 

széleskörűen kalkuláljuk bele az elvégzendő feladatok körébe azokat a redundáns 

tevékenységeket is, ami az optimális megoldáshoz vezető iteráció során keletkeznek. 

 Minden rendszert össze kell állítani a laborban, letesztelni a valósághoz legközelebb 

eső körülmények között. A telepítést elő kell készíteni, olyan jól szétdarabolt modulok 

létrehozásával, hogy a helyszínen ne kelljen szerelési részletmunkákat végezni terepi 

körülmények között. A beállításokat is egyszerűbb a laborban megejteni, mint a 

terepen felprogramozni az eszközöket. 

 Néhány olyan hiba, ami több helyen is előfordult vagy előfordulhat, ezeket el lehet 

kerülni: 

- Az akkut mindig rögzíteni kell az alaplaphoz, mert többször előfordult, hogy a 

traktor vagy vontatmány adott egy „pofont” a kihelyezett mérőállomásnak. 

Rendszerint a készülék megússza, de a készüléken belül a foglalatából kiesett 

akkumulátor miatt leáll a mérés. 

 - A föld felszínén vezetett kábelek több veszélynek is ki vannak téve. Ha kapálással 

történik a gyomtalanítás, akkor nagy az esélye a vezeték megsértésének, ami elő is 

fordult. A másik kábelrontó tényező a pocok. Valami oknál fogva egyes kábeleket 

szeretik megrágni, ezzel üzemzavart okozva. A kábeleket a megfelelő méretű és 

falvastagságú csőbe kell húzni telepítéskor. Hasonló szemlélettel kell a metszéssel 

művelt gyümölcsösökben is a kábeleket megvédeni a metszőollóval dolgozó 

kollégáktól. 
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Formálódik egy startup vállalkozásunk a mezőgazdasági szenzoros méréstechnikai igények 

kiszolgálására. A közreműködő partnerem egy felhőalkalmazásokban jártas, ipari IoT 

szenzoros mérő és felügyelő állomások létrehozásával foglalkozó fejlesztő társaság. Ezzel 

kapcsolatosan az alábbi pontokban fogalmaztam meg a jövőbeli terveimet, célkitűzéseimet: 

 A mérőrendszerek elterjedésének egyik akadálya a jó minőségű rendszerek bekerülési 

költsége. A vállalkozásban a forgalmazás mellett be fogjuk vezetni a mérőállomások 

bérleti konstrukcióját is ennek az akadálynak a csökkentése céljából. 

 Több jelentős pilot projektre van megállapodásunk, illetve kezdeményezésünk jó 

hírnévnek örvendő termelő vállalkozásokkal, ahol a rendszereinket a gyakorlatban is 

be tudjuk mutatni az érdeklődőknek. 

 A mérőrendszereket funkcionális célokat szolgáló egységcsomagokban fogjuk kínálni, 

az öntözés, a növényvédelem, az időjárás, az öntözésvezérlés területein.  

 A felhő alkalmazásban a méréstechnikai és beavatkozási szolgáltatásokat modulszerű-

en lehet igénybe venni, bérleti szerződés keretében:  

- Paraméter riasztás termelési döntésekhez, 

- Paraméter riasztás hibadetektáláshoz, öndiagnosztikai célra és az automatikus 

szervizfolyamatok aktiválásához, 

- Automatikus öntözési és tápoldatozási programok, 

- Grafikus, paraméterfüggvények vizualizációs megjelenítése, 

- Időjárási előrejelző szolgáltatás alapján agrometeorológiai és termelési javaslatok, 

- Növényspecifikus ET számítási szolgáltatás a FAO PM modellje alapján, 

- Integrált, növényspecifikus növényvédelmi előrejelző szolgáltatások, 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az agráriumban tapasztalható vízhiány, vagy másképpen mezőgazdasági aszály mindig okoz 

terméskiesést melynek következményeit legjobban az öntözéssel csökkenthetjük. A 

felmérések azt bizonyítják, hogy az öntözés nem csak arra való, hogy átlagos vagy jó 

időjárású szezonban megnöveljük a termés mennyiséget és minőséget, hanem sokkal inkább 

arra, hogy rossz évjáratokban a termésbiztonságot növeljük, így a gazdálkodás 

túlélőképességét is támogatva. A precíziós gazdálkodás megvalósítása az öntözés területén 

magával hozza a növény és talaj vízállapotának a mérését, az időjárási körülmények 

monitorozását, hogy a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű vizet juttassuk ki a 

termőterületre. Ezeket a méréseket hálózatba kötött mérőállomásokkal, felhőben történő 

adattárolással és feldolgozással kivitelezzük. Ebben a rendszerben IoT (Interet of Things) 

szenzorokat és mérőállomásokat használunk.  

A dolgozatom első részében ismertettem azokat a mérendő paramétereket, amelyekre a 

talajművelési, növényápolási, öntözési, növényvédelmi, stb. tevékenységekhez szükség van, 

kitekintve a jövőben várható spektrális mérési eljárások lehetőségeire is. A továbbiakban 

főleg a saját tapasztalataimból szerzett tudásra alapozva bemutattam a kereskedelemben 

kapható szenzorok és adatgyűjtő állomások összehasonlító táblázatait. Ezeket a szenzorokat a 

fajtához, a talajhoz, a környezeti körülményekhez igazodó felhasználásával, 

folyamatkorrekciós döntéseket lehet hozni a termelési hatékonyság megnövelésére. 

A 3. fejezetben az általam tervezett és kivitelezett IoT mérőrendszereimet mutattam be, az 

alkatrészek felsorolásával és néhány tanulságos mérési eredmény bemutatásával. 

A 4. fejezetben megemlítettem, hogy kialakulóban van egy startup vállalkozásunk, amelyben 

akár bérleti rendszerben is használhatják majd a termelők a testreszabott IoT 

mérőrendszereket, felhő szolgáltatási modulokat, a növénytermelési folyamataik 

adminisztrálására, segítésére. 
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Melléklet 1 

A SoilCares talajszkenner „Advanced” előfizetői csomagjának tápanyag vizsgálati 

eredménykimutatása: 
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