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BEVEZETÉS 

A Budapesti Műszaki Egyetem [BME] Villamosmérnöki Kar Műszer és Irányítástechnika 

szakán végeztem 1983-ban. 1987-ben a BME Villamosmérnöki Karon Műszer és 

irányítástechnikai szakmérnöki képzésén végeztem. 1989-ben a BME-n Matematika 

Egyetemi Doktori címet szereztem. 1999-ben az Egyesült Államok, West Lafayette 

[Indiana Állam] Purdue University egyetemén a „Master of Science in Management” [Mo-

on MBA-nak nevezik] diplomát szereztem meg.  

 

Több év villamosmérnöki szakmai pályafutásomat követően 1991-ben vállalkozásba 

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

Szakmérnök képzéssel kiegészítve a tudásomat és a gyakorlati tapasztalataimat egy régi 

szakmai vágyam tejesül: a vezeték nélküli távadós elektronikus szenzorok gyakorlati 

alkalmazása. Konkrétan a gyakorlatban használható, költséghatékony, termelési- és 

rekreációs célú öntözést vezérlő talajnedvesség érzékelők alkalmazása. 

A rövid mezőgazdasági gyakorlatomban látom, hogy a mezőgazdasági öntözés területén 

jelentős hiányosságok vannak a pontos vízigények meghatározása és a vízadagolás 

tervezése területén.  

 

Az eddigi mezőgazdasági tapasztalatom szerint az öntözési technológiát a szükséges 

vízigény ismerete és a megfelelő vízadagolás megtervezése javítaná. 

A növény fenológiai szükségletei és a meteorológiai adatok és a korábbi öntözési 

tapasztalatok alapján ugyan lehetséges egy becsült öntözési tervet készíteni, de a pontos 

tervhez az aktuális talajnedvesség adatok elengedhetetlenek. 

Ma széles skálája van az elektronikus talajnedvesség-mérési módszereknek, és széles 

választékban kaphatók rádiófrekvenciás adattovábbító állomások. Valamint léteznek felhő 

alapú alkalmazások, amelyekkel a talaj és az időjárási paraméterek tárolhatók, azok online 

megfigyelhetők és kielemezhetők. Azonban ezekből az öntözni szándékozó termelő 

elképzelésének, a műszaki igényeknek és a beruházási lehetőségeknek megfelelő szenzort 

és rádiófrekvenciás eszközt kiválasztani nem egyszerű feladat.  

 

Munkám célja, hogy a termelő által hatékonyan használható talajnedvesség monitorozó és 

öntözésvezérlő rendszereket állítsak össze a megfelelő vizsgálatokra és tesztekre alapozva a 

piaci kínálatból. 
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A rendszer minden elemére kiterjedő elemzés meghaladja a jelen szakdolgozat kereteit, így 

a talajnedvesség mérő rendszer legfontosabb alkatrészéről a talajnedvesség-mérő szenzorok 

tulajdonságait és vizsgálatát foglalom össze a dolgozatomban. A rendelkezésemre álló 17 

db 10 különböző típusú szenzor laboratóriumi vizsgálata alapján egy minőségi rangsort 

kívánok felállítani és módszert kidolgozni, a szenzorok jövőbeli vizsgálatára. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

1.1 A precíziós gazdálkodás előnyei 

Az utóbbi években elterjedt a mezőgazdaságban a „precíziós gazdálkodás” technológiája. 

Látszólag egy új korszak indult a technológia megjelenésével. Ezért vizsgáljuk meg mit is 

jelent ez a szakértők számára.  

 

A precíziós gazdálkodás célja:  

 kevesebb input anyag nagyobb output mennyiség, magasabb minőség, tehát 

összességében a növénytermesztési hatékonyság növelése.  

A további fontos célok:  

 munkaerő kitettség csökkentése, 

 fenntarthatóság növelése, 

 időjárás függőség csökkentése, 

 szigorodó hatósági előírásoknak megfelelés. 

A precíziós gazdálkodás elsősorban a helyspecifikus felmérésen, adatgyűjtésen, elemzésen 

és a munkafolyamatok ezekre támaszkodó használatán alapul. 

A legmagasabb hatékonyságú termelés tehát a józan paraszti ész mellett a legmodernebb 

technológiájú gépek és input anyagok együttes felhasználásával kivitelezhető. 

Ez nem jelenti azt, hogy a gumicsizmát el lehet dobni és egy légkondicionált irodából a 

számítógépen keresztül mindent elintéz a gazda. Továbbra is fontos része a modern 

gazdálkodásnak a növény és állattenyésztés szimbiózisa, a vetésforgó, a terület 

adottságainak, a termőhely tulajdonságainak ismerete, a mikroklíma tapasztalatok, stb. 

A ma használható technológiák a precizitást egy magasabb szintre emelik, de a 

gumicsizmát továbbra is fel kell venni és a korábban felhalmozott tudást továbbra is 

használni kell.  

 

Minden gazda tapasztalja, hogy a területén nem egyenletes a hozam, de sokszor nem tud rá 

magyarázatot. A precíziós gazdálkodás olyan eszközöket ad a gazda kezébe, amelyek a 

termőterület helyspecifikus adatelemezésével tervezett munkafolyamatokkal hozzásegíti a 

termelés nagyobb hatékonyságú megtervezéséhez és alkalmazásához.  

Hazánkban is már több éves gyakorlata van a helyspecifikus termelésnek. A precíziós 

gazdálkodás témájú konferenciák előadásain látszik, hogy a helyspecifikus termesztési 
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technológiát a gyakorlatban használják a gazda helyismeretével együtt (PREGA 

konferencia Budapest, 2018; SmartFarm konferencia Bábolna, 2018). 

Az alábbiakban felsorolt területeken helyspecifikus technológiák állnak rendelkezésre: 

 terméshozam térkép, GPS alapú, súlymérő adapteres kombájnokkal, 

 minden vegetációs időszak elején EC [Electro Conductivity = Elektromos 

vezetőképesség] vagy EMI [Electro-Magnetic Induction = Elektromágneses indukció] 

talajtérképezéssel végzett egyedi hálós vagy teljes hálós talajmintavétel alapján 

talajszerkezet és tápanyag-elemzés, 

 a talajelemzés eredményeire épített talajművelési terv, GPS vezérelt, művelési 

mélységben is helyspecifikusan szabályozható erőgépekkel, 

 a talajelemzésre épített tápanyag kijuttatási terv, 

 kultúra és talaj specifikus vetési terv, GPS vezérelt vetés, 

 multispektrális képfeldolgozáson alapuló vegetáció felmérés, tápanyagpótlás és 

növényvédelem (Haboudane et al., 2002; Haboudane et al, 2004), 

 az aktuális fenológiai időszak igénye, valamint a talajban tárolt felhasználható 

nedvesség, és a természetes csapadék egyenlege alapján történő helyspecifikus 

vízpótlás, öntözés. 

A helyspecifikus terméshozam felvételére Milics (2017) cikkében láthatunk egy példát. 

A talaj elektromos vagy elektromágneses szkennelése alapján közvetlen beavatkozásra 

alkalmas adatok még további kutatást igényelnek (Hawkins, 2017). Az EC térkép alapján a 

talaj-mintavételezését célorientáltan, helyspecifikusan lehet végezni, kevesebb mintavételi 

hellyel és költséggel.  

Több cég is ajánl GPS alapú talajminta vételezést, ami az egyik legfontosabb eleme mind a 

precíziós mind a hagyományos gazdálkodásnak is (IKR Agrár kft., 2018). 

Helyspecifikus GPS vezérelt erőgépet, vetőgépet, permetező és tápanyag kijuttató gépet, 

valamennyi komolyabb gyártó széles skálán kínál, a termelők pedig használják a 

mindennapi feladatokhoz. 

Az OMSZ által rendszeresen készített NDVI [Normalized Difference Vegetation Index = 

normalizált vegetációs index] térképek 250x250m/pixel felbontása inkább csak ökológiai 

célra használható (OMSZ, 2015). Ma már komplett térinformatikai szolgáltatások 

vásárolhatók, amelyekkel drón vagy műholdas felvételek alapján lehet domborzatra, vagy 

vegetációra vonatkozó információkat eltárolni és elemezni (GDI Magyarország, 2018). 

A talajnedvesség aktuális értékét, - ma már elérhető áron beszerezhető - talajnedvesség-

mérő eszközökkel lehet megmérni. Ezek a gyökérzónában, akár több mélységben beépítve 
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a víz és a tápanyag infiltráció követésére is alkalmazhatók. Megelőzhető ez által a 

termésdepresszió a víz és tápanyag veszteség. A mért adatok továbbítása általában rádiós 

telemetrikus rendszerrel történik. A felhasználó pedig web vagy mobil alkalmazással tudja 

elérni a felhőben tárolt adatokat. A talajnedvesség szenzorok így a precíziós gazdálkodás 

fontos eszközét képezik. 

1.2 A precíziós gazdálkodás szükségessége demográfiai szempontból 

2050-re prognosztizált 9-10 milliárd lakos (FAO, 2009) ellátásához a mezőgazdaság 

hatékonyságát 70%-kal kell növelni (Rogers, 2018). A szakértők szerint az adatgyűjtés és 

az elemzések eredményeire támaszkodó „okos” vagy precíziós gazdálkodással ez az 

eredmény elérhető (Brown, 2018). 

 

A részletesebb prognózisok szerint a hatékonyság-növelés fő területeinek részesedése a 

hatékonyság növeléséből 

 Helyspecifikus műtrágyázás:    18% 

 Helyspecifikus vetés:     13% 

 Helyspecifikus növényvédelem    4% 

 Helyspecifikus, öntözés    10% 

 Adatgyűjtés, elemzés, tervezés:    25% 

Ezek alapján a precíziós gazdálkodásnak a hatékonyságon kívül, a jövőbeli éhínség 

mérséklése is a célja. A képzett munkaerő hiánya, a vidékről elvándorlás, a csökkenő 

élőmunkaerő ellenére, nagyobb terméseredményeket kell produkálni a növekvő népesség 

számára. Ezt csak a jelenlegi és a jövőbeli fejlesztésekre épülő technológiák alkalmazásával 

lehet elérni. Az előrejelzések a növénytermesztés hatékonyság növelésében jelentős 

szerepet szánnak a precíziós öntözéstechnikának. Az öntözésben az öntözőberendezés 

megléte elsődleges fontosságú, de precizitásának alappillérei az adatgyűjtés és az 

adatfeldolgozás. Az adatgyűjtés elemei a talajnedvesség, a csapadék, és az aszály 

kialakulását befolyásoló meteorológiai adatok helyspecifikusan mért értékei. 
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1.3 Helyspecifikus öntözés 

A helyspecifikus öntözésen azt értjük, hogy az adott növénykultúra aktuális fenológiai 

időszakában a talaj, a tápanyag és a mikroklimatikus tényezők figyelembevételével a 

fejlődéshez szükséges vízmennyiséget megkapja a növény. 

A helyben lehullott csapadék és a pillanatnyi talajnedvesség mérése alapján, a szükséges 

vízkijuttatás mennyisége számítható. A precíziós helyspecifikus öntözés kulcsa az 

öntözőberendezés területen belüli öntözési intenzitásnak a szabályozható vezérlése. A 

különböző talajok és domborzati viszonyok, a helyi vízháztartást is befolyásolják. A 

helyspecifikus vetés esetén, a növény vegetációjához rendelkezésre álló- és a szükséges 

vízmennyiség is helyspecifikusan változik. 

 

Precíziós VRI [Variable Rate Intensity = szabályozható öntözési intenzitás] 

öntözőberendezés telepítésével a homogén talajszerkezetű parcellákba telepített 

talajnedvesség szenzorok adatai alapján, az egyedszám, a domborzat, a talajszerkezet, az 

időjárási helyzet, és a fenológiai szakasz figyelembevételével végzett öntözésvezérléssel a 

víz, valamint a tápanyag felhasználás hatásfoka maximalizálható. 

1.4 Talajnedvesség érzékelők típusai 

A talajnedvesség mérésére használatos módszereket foglaltam össze az 1 és 2. táblázatban 

Az 1. táblázat a talajnedvesség mérésének fizikai módszereit tartalmazza. A 2. táblázat a 

növény vizsgálatára és a meteorológiai paraméterekre alapozott talajnedvesség becslések 

módszereit sorolja fel.  

A termelésben használható talajszenzoroknak az alábbi műszaki elvárásoknak kell 

megfelelniük: 

 könnyen telepíthetők a tenyészidő elején, 

 több paramétert is mér: talajnedvesség, hőmérséklet, EC [vezetőképesség], 

 karbantartásmentes üzemben, az egész szezonban folyamatosan, vezeték nélküli 

kapcsolaton keresztül küldi a rendszer, a felhő alapú szerverre a mért adatokat. Ezt egy 

alacsony fogyasztású, napelemes táplálású, rádiós eszközzel lehet megoldani, amelyik 

rendszeresen mintát vesz a szenzorral és küldi az eredményt, pl. 1. 2. ábra, 

 az adatok a termelő számára egyszerűen értelmezhetők, döntésre alkalmas nézetekben 

online megjeleníthetők, 

 tenyészidő végén könnyen összegyűjthetők [online GPS koordináta alapján]. 
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1. ábra 

Tekbox TBS12S LoRaWAN rádiós adattovábbító node  

 

2. ábra 

YDOC M217 GSM rádiós adattovábbító node csapadékérzékelővel 

 

A megfizethető árkategóriában elérhető, a fenti céloknak megfelelő talajnedvesség 

érzékelők:  

 TDR, TDT, FDR szenzorok,  

 Tenzióméterek. 
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1. táblázat 

Talajnedvesség mérés fizikai módszerei 

 

  

Mérési elv Eszköz Alapelv Előny Hátrány

Vizuális, Érzékszervi Kéz, szem. Nedvesebb talaj sötétebb színű, 

alaktartóbb textúrájú.

Egyszerű, nem bonyolult eszköz Megbízhatatlan, időigényes, 

vízpocsékolás, kiszáradás

Erőkifejtés a tüske talajba hatolásakor Penetrométer (példa: Penetronik 

http://www.mobitech.hu/03/04.html)

Nedves talajba könnyebb beszúrni a 

tüskét.

A talajtömörödés és a talajnedvesség 

egyszerre vizsgálható.

Kézi mérőeszköz, online szenzorként 

nem használható.

Gravimetriás szárítószekrény Mintavevő mintázó, szárítószekrény, 

pontos mérleg

A bolygatatlan talajminta eredeti és 

kiszárított állapota közötti 

súlykülönbség adja a víztartalmat

Pontos, célratörő és egyszerű. Mintavételi eljárás bizonytalansága. 

Több mintavétel kell. Lassú, 24 óra a 

szárítási időtartam.

Tenzióméter. Növény gyökerének 

vízfelvevő (mátrix) potenciál mérése

Porózus kerámia falú víztároló edény.. A száradó talaj hatására a vizet 

kiszívja a tárolóból, így csökken a 

víznyomás, ami hasonló a növény 

gyökerének a működéséhez.

Közvetlenül a  vízfelszívási képességet 

(tenziót) méri, arányosan a vízstressz 

állapottal. Nyomásmérőt beépítve az 

öntözés automatizálásra használható.

Lassú, limitált mérési tartomány. 

Körülményes telepítés, víz utántöltést 

igényel, Manuális leolvasás, 

időigényes. Fagyérzékeny. Kalibrálás 

kell.Elektromos ellenállás Gipsz vagy kerámia burkolatú 

elektromos elektródák. Elektronikus 

tenziométer (WaterMark).

Az elektromos ellenállás nő a 

szárazsággal.

Tenzióméterhez hasonlóan az öntözés 

automatizáláshoz megfelelő mérési 

tartomány, olcsó.

Lassú, körülményes installálás, 

kalibráció szükséges.. Nagy és kevés 

víztartalom esetén nem működik.

Dielektromos állandó TDR: Time Domain Reflectometer, 

FDR: Frequency Domain Reflectom.     

TDT: Time Domain Transfer         

ADR: Amplitude Domain Reflectom.

A talaj víztartalma befolyásolja az 

elektromágneses jel terjedési 

sebességét és az elektromos 

kapacitást.

Pontos, gyors, automatizálható. Több 

adatot is szolgáltat a talajról (EC, 

hőmérséklet) TDR, TDT átlagos 

talajban kalibrálás mentes. 

Precíz telepítést igényel, digitális 

jelfeldolgozás többletköltséget jelent. 

Szélsőséges esetekben kalibrálni kell. 

Sótartalomra érzékeny.

Hőkapacitás mérése Porózus kerámia anyag, amely 

felszívja a vizet és egyensúlyba kerül a 

környezeti víztartalommal

A hőmennyiség amivel a kerámia 

anyagot fel lehet melegíteni arányos a 

víztartalommal.

Széles mérési tartomány (pF0-pF7), 

sótartalom nem befolyásolja.

Lassú, ritka mérésekre alkalmas, 

kifinomult elektronikus vezérlő 

szükséges, drága.

Neutron szórásos Neutron forrás és lassú neutron 

érzékelő. 

A hidrogén lelassítja a neutronokat, a 

lassú neutronok mennyisége a 

víztartalommal arányos.

Pontos, relatív víztartalom mérése. 

Több mélységben használható.

Drága, sugárzás veszély, felszíni 

mérésre nem alkalmas, telepítése 

körülményes, kalibrálni kell

Gamma sugár intenzitás csökkenés Gamma sugárforrás és érzékelő. Gamma sugár intenzitás változása a 

talaj víztartalma hatására.

Bolygatás mentes mérés, nem 

befolyásolja a sótartalom vagy a 

hőmérséklet.

Drága, nehéz, sugárveszélyes.

Fizikai vizsgálati módszerek
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2. táblázat 

Talajnedvesség mérés egyéb módszerei 

Mérési elv Eszköz Alapelv Előny Hátrány

Kinézet Szem, tapintás Amikor a növény elkezd kiszáradni 

változik a színe.

Egyszerű, nincs eszközigénye Kiszáradási stressz elkezdődött. 

Előfordulhat, hogy késő van.

Levél hőmérséklet Infra hőmérő A felület a hőmérséklettől függő 

infrasugarat bocsájt ki.

Gyors, egyszerű. Relatív adatot szolgáltat.

Levél nedvesség mérő Levél nedvesség érzékelő A szenzor felületén megmaradó 

vízcseppek dielektromos hatásának 

érzékelése

On line adat, azonnali beavatkozás. 

Automatizálásra alkalmas kivitel.

Kevés gyakorlati tapasztalat a 

használattal kapcsolatban. A digitális 

adatkapcsolat többletköltsége.

Multispektrális fénykép spektrum 

analízis

Multispektrális kamera és NDVI 

valamint egyéb specifikus 

képfeldolgozó rendszer.

Az infravörös tartományban 

megváltozik a növénytakaró 

kibocsájtása, ha melegebb, ha 

vízhiányos, ha beteg, ha a 

klorofiltartalom változik.

Egyszerű, nagy területen gyorsan 

felvehető adat.

Nem ekzakt, azt lehet látni, hogy 

valami gond van, de nem ad 

támpontot a forrásra, azt helyszíni 

mintavételezéssal lehet pontosítani.

Párolgás Párologtató kád A párolgás mérése ami hasonló, mint a 

vegetácioós zónában.

Egyszerű, olcsó, nagy területre 

évényes a mért érték.

Kézi adatgyűjtés, folyamatos 

felügyelet, szint karbentartás.

ET (Evapotranspiration) számítás Talaj, időjárási paraméterek, kultúra 

és fenológiai fázis szerinti matematikai 

modell. Legjobbnak tartott modell: 

Penman-Monteith.

Napi, heti, havi időjárási átlagadatok 

alapján előállított napi evapo-

transpirációs veszteség (mm/nap) 

http://www.fao.org/land-

water/databases-and-software/eto-

calculator/en/

Jól kidolgozott technika, amit nagy 

területre alkalmazni lehet. Növény 

specifikusan alkalmazva, meghálálja a 

végeredményben.

Sok előzetes adatra van szükség, 

rendszeres számolást igényel, ami 

támogató applikáció nélkül nem 

kényelmes. Ha extrém időjárás van, 

akkor nem pontos.

Növény alapú Becslés

Időjárás alapú becslés
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A TDR, TDT, FDR, érzékelők a víz domináns dielektromos tulajdonságának mérésén 

alapulnak. A víz dielektromos állandója 25°C-on 80, a vízmentes talajszemcséké átlagosan 

3-5, a levegőé 1. Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége vákuumban és 

levegőben megegyezik a fény sebességével 300.000 km/sec. Vízben ez a terjedési sebesség 

lecsökken 226.000 km/sec értékre. Minél több vizet tartalmazó talajban van az érzékelő 

elektródája, annál lassabban terjed rajta az elektromágneses jel. A terjedési idő hosszából 

pedig, a térfogati víztartalom meghatározható. Jele: tf% [térfogat%], vagy VWC% 

[volumetric water content], mértékegysége: m
3
/m

3
. A TDR szenzorok esetében az elektróda 

végéről visszaverődött jel feszültségének nagyságából a talaj elektromos vezetőképessége 

számolható [EC].  

 TDR [Time Domain Reflectometer] szenzorok a visszaverődött elektromágneses 

hullám sebességéből mérik a nedvességtartalmat [3. ábra, TDR315]. 

 TDT [Time Domain Transmission] szenzorok esetében [3. ábra, TDT SDI-12] a 

párhuzamos elektródák egy hurkot alkotnak. A szenzor a hurok egyik végén betáplálja 

az elektromágneses jelet, az elektródán a jel a talaj víztartalmától függő sebességgel 

halad a hurok másik végéhez. Az elektródán történő áthaladási időből a talaj nedvessége 

számolható. 

 FDR [Frequency Domain Reflectometry] szenzoroknál a dielektromos állandónak a 

kapacitásra gyakorolt hatásának a mérésén alapul a rendszer (4.ábra, Decagon 5TE). 

 

A TDR, FDR szenzorokról további részletek találhatók (Fiala, 2015) munkájában. 

 

 

 3. ábra 

Acclima TDR315 és Acclima TDT SDI-12 talajnedvesség mérő szenzorok 
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4. ábra 

Decagon 5TE FDR talajnedvesség mérő szenzor 

Az FDR szenzorok esetében a talaj víztartalmától függő kapacitás egy oszcillátor rezgési 

frekvenciáját határozza meg, vagy a feltöltési és kisütési idejét befolyásolja egy 

mérőáramkörben. 

Az FDR szenzorokat minden esetben a talajhoz kalibrált, a gyártó által megadott 

függvénnyel kell linearizálni. Külön függvényt adnak a gyártók az ásványi, az organikus és 

a talajnélküli közegben történő mérésekhez.  

 

A TDR, TDT szenzorokat csak a talajnélküli alkalmazásokban, vagy nagyon agyagos 

talajban szükséges kalibrálni, illetve ellenőrizni a pontosságukat. Az FDR szenzorok 

esetében a talaj EC értéke kevéssé befolyásolja a mérési eredményt, ameddig a TDR 

szenzorok esetében típustól függően egy bizonyos EC érték felett lehetetlenné teszi a 

mérést. 
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5. ábra 

Tenzióméterek 

Tenzióméterek:  

 Manuális leolvasású nyomásmérővel szerelt változat (digitális kijelzővel látható 5. 

ábra 1), 

 elektronikus nyomás-távadóval ellátott tenzióméterek (5. ábra 2), 

 WaterMark elektromos ellenállás mérésén alapuló kerámia burkolatú tenzióméter 

(5. ábra 3) 

 TensioMark pF0 - pF7 tartományban mérő SDI-12 tenzióméter (5. ábra 4) 

Az elérhető árú (5. ábra 1,2,3) tenzióméterek nem alkalmasak széles tenzió tartományban 

történő nedvesség mérésre [tenzió tartomány: 50 hPa [50 mbar] – 500 hPa, ~ pF 1.8 – pF 

2.7]. De pont abban a tartományban működőképesek, ahol a haszonnövények víz-stressz 

határa van (lásd 7. ábra a zöld színű terület), tehát a kertészeti és szántóföldi öntözés 

kontrolljára kiválóan alkalmasak. Mivel azt a tenziót mérik, amelyet a növény gyökerének 

az adott talajban ki kell fejtenie a vízfelvételhez, a talaj jellemzőinek ismerete nélkül is 

használhatók. A telepítésük azonban nehézkes, vízutántöltést igényelhet, fagyérzékeny, a 

WaterMark szenzorokat pedig egyenként kalibrálni kell.  

A tenzióméterek közvetlenül mérik a növények stressz állapotát. Viszont a tenzióméterek 

használata kényelmetlen és karbantartás igényes. Továbbá száraz vagy esetenként kiszáradó 

talajban nem használhatók.  

 

A TDR és az FDR szenzorok használata kényelmes, karbantartásmentes, széles mérési 

tartományuk van, de a pontos méréshez bolygatatlan talajba kell őket behelyezni. Nagyon 

kényelmesen telepíthetők azok a kapacitív rúdszenzor típusok, amelyek akár 200cm 
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hosszúságú elrendezésben, változatos kialakításban, akár 10-15 szenzort is magukba 

foglalnak. (lásd 6. ábra)  

 

6. ábra 

Kapacitív rúdszenzor [Delta-T] 

1.5 A talajnedvesség mérők használata öntözésvezérlésre. 

Az öntözésvezérlés feladata, hogy a száradó talajban, mielőtt a növények gyökerének 

vízfelszívó képessége, azaz tenziója, eléri a kritikus stressz értéket, - ez növénytől függően 

300 – 500 hPa -, elindítsa az öntözést és a talajt a szükséges nedvességértékre töltse fel. 

 
7. ábra 

A pF görbe a volumetrikus víztartalom és a tenzió összefüggése (Várallyay, 1998). 

 

A jellemző stressz tartományokat a pF görbén láthatjuk (lásd 7. ábra). A pF görbe a 

talajnedvesség és a mátrix potenciál közötti összefüggést a talaj tulajdonságai szerint 

megadja. A mátrix potenciál, azt mutatja, hogy mekkora erővel tartja a vizet az adott talaj. 
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A növények gyökerének akkora szívóerőt kell létrehozniuk, amennyivel a talaj tartja a 

vizet, illetve e feletti értéket, hogy a vízáramlás létrejöjjön a talajból a gyökérbe. Az 

elméleti legnagyobb szívóerő, amit a növény alkalmazni tud a pF 4.2 értéknél van az 

úgynevezett hervadáspont, ami 1.5 - 1.6 MPa [15-16 bar] szívóerőt jelent, a 7. ábra sárga 

tartomány felső értéke ábrázolja. A pF 4.2 feletti tenziójú víz a növények számára nem 

használható, ezért azt kötött, vagy holt víznek nevezik. 

A növények számára hasznosítható talajvíztartalom a szabadföldi vízkapacitás [SZVK] 

érték és a hervadáspont közötti tartomány, amit a sárga szín jelöl a 7. ábrán. 

A hasznos víztartalom a haszon-növényekre, azonban a pF 1.8 és a pF 2.5 között van, amit 

a zöld színnel jelöltem a 7. ábrán. 

A zöld terület mutatja a haszon-növények stressz-mentes tenzió tartományát. A hasznon 

növények már pF 2.5 – 2.8 érték felett, azaz 300 – 600 hPa [300-600 mbar] szívóerő felett 

erős termésdepresszióval reagálnak. Ezt a 7. ábra zöld területének felső éle jelzi, itt éri el a 

talaj nedvességtartalma a növény depressziós tűréshatárát, e fölött csökken a várható 

termés. A zöld terület alsó határoló vonala a talaj SZVK értéke, amit a talaj gravitációval 

szemben visszatart [pF 1.8 értéknél vagy kb. 60 hPa tenzió érték]. 

 

Az öntözést le kell állítani, amikor a talaj nedvességtartalma eléri az SZVK értékét.  

A túlnedvesített talajból ugyanis a gravitáció az SZVK értéke fölötti vízmennyiséget 

eltávolítja, és az a mélyebb talajrétegekbe szivárog. 

A pF görbéken látható, hogy talajféleségenként különböző értékű a növényi stresszhelyzet 

szempontjából kritikus tenzió értéknél [pF 2.5] a volumetrikus víztartalom. Homok 

esetében 8-9 tf%, vályog esetében 30 tf%, stb.  

Célszerű az öntözés nedves lekapcsolási határát 100 – 150 hPa körül beállítani, helyet 

hagyva a talajban egy átlagos 20-30 mm eső vízhozamának, ezzel javítva a talaj 

vízgazdálkodás hatékonyságát.  

A 8 ábrán talajféleségenként ábrázoltam a fentebb vázolt öntözésvezérlés módozatait. A 

világoszöld tartományban vezérelt öntözőrendszer stressz-mentes, és víztakarékos 

növénytermesztést eredményez. 
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8. ábra 

Öntözésvezérlő nedvességállapotok talajfizikai féleségenként 

A terjedőben lévő „smart” [okos], öntözésvezérlők esetében a várható eső előrejelzése az 

interneten elérhető adatforrásból kalkulálható, így az öntözés lekapcsolásakor helyet lehet 

hagyni az előrejelzés szerint érkező esőmennyiségnek. 

 

A tenzióméterek közvetlenül a víztenziót mérik, és egyszerűen használhatók az öntözés 

vezérlésére. További adatokat, mint pl. a talajhőmérséklet vagy a vezetőképesség nem 

szolgáltatnak. Telepítésük körülményes, és rendszeres karbantartást igényelnek. Léteznek 

drága tenzióméterek, amelyeknél a hátrányos tulajdonságokat részben kiküszöbölték (pl. 

TensioMark, 5. ábra 4), de az áruk miatt csak kutatási célokra használják őket.  

A tenzióméterekkel az evapotranspiráción alapuló öntözés és vízmennyiség becslése, csak a 

talaj hidro-fizikai tulajdonságai ismeretében, a pF görbe felhasználásával lehetséges. 

 

A TDR és az FDR szenzorok a térfogati vízmennyiséget mérik. Az aktuális tenzió értékét a 

talaj pF görbéje alapján lehet meghatározni. Az öntözés leállításának a talaj-

nedvességtartalom határát, az SZVK értékét laborvizsgálattal, vagy helyszíni túlöntözéssel 

határozhatjuk meg a talajtípus ismerete nélkül is.  

A TDR, FDR talajnedvesség mérők esetében a mérésekből közvetlenül követhető hogyan 

alakult az evapotranspiráció [mm/nap] a talajban. A talajtípus ismerete alapján vagy 

tapasztalati úton a növény fenológiai szükségletei szerinti öntözési forduló és öntözési 

mennyiség meghatározható.  

A tenzióméterek és TDR-FDR szenzorok öntözésvezérlési alkalmasságát egy egyszerű 

példán szemléltetem. A tenzióméter olyan, mint egy nyomáskapcsoló egy hidrofor 

tartályon. Bekapcsol egy adott nyomás alatt, majd kikapcsol egy adott nyomás felett. A 

TDR szenzorok pedig úgy működnek, mint egy nyomás-távadó, mérik a nyomás értékét, 
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amit egy vezérlőelektronika feldolgoz és több szempontot is felhasználva vezérli a 

szivattyút és szabályozza a tartálynyomást. Bonyolultabb, mint a nyomáskapcsoló, de a 

pontosabb adatokkal a nyomás szabályozásának precizitását alapozza meg. 

 

Előfordulhat olyan eset, amikor a talaj nem fogadja be a kiöntözött vízmennyiséget. 

Ilyenkor az öntözővíz mennyiséget több adagban kell kijuttatni. Az öntözésvezérlésnek az 

is a feladata, hogy a takarékosság érdekében olyan adagokban juttassa a vizet a területre, 

hogy az a gyökérzónában maradjon, ne legyen leszivárgás a mélyebb talajrétegekbe, víz és 

tápanyagveszteséget, valamint talajvízszennyezést eredményezve. A talajba juttatott víz 

sorsáról a talajban több mélységben telepített talajnedvesség szenzorok, vagy a megfelelő 

hosszúságú és szenzor-elosztású kapacitív rúdszenzorok adataiból lehet következtetni. 

3. táblázat 

Szenzorelosztás javaslat a precíziós öntözésvezérléshez 

Gyökérzóna mérete Szenzorszám 

15 – 25cm 2 

25 – 60 cm 3-4 

60 – 100cm 4-5 

>100 cm 5 vagy több 

 

A túlöntözés és tápanyag kimosás detektálásához legalább egy talajnedvesség-szenzort a 

gyökérzóna alá célszerű telepíteni. A gyökérzóna méretétől függő szenzor elosztásra 

kialakított javaslatom a 3. táblázatban található. 

 

A talajnedvesség, az infiltráció, a talajban történő vízmozgások detektálására és talaj-

meteorológiai kutatások esetében az öntözés-vezérlésnél több szenzort használnak a 

gyakorlatban. 

Mittelbach (2011) közöl egy kutatási összeállítást, amelyikben több olcsó FDR szenzor 

mellé beépítettek TDR szenzorokat a helyszíni kalibrálás pontos és egyszerű végrehajtása 

érdekében. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság részben már megvalósított aszály-monitoring 

hálózatában 6 db Decagon 5TM 15 cm és 75 cm között telepített szenzort használnak a 

talajnedvesség mélységi feltérképezésére (Fiala, 2018) (Láng, 2018). 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1 A vizsgált szenzorok  

A 9. ábra a tesztelésre kiválasztott 10 különféle szenzort mutatja. 

 

9. ábra 

A vizsgált szenzorok 

Az ábrán látható összes szenzor FDR vagy TDR működési elvű. Törekedtem arra, hogy 

lehetőleg több szenzor legyen egy-egy típusból. Három típus kivételével ez meg is valósult. 

A szenzorok nagy része SDI-12 protokoll alapú soros buszon csatlakozik az adatgyűjtőhöz. 

Az 5, 9 jelzésű 4 db analóg kimenetű szenzort egy Analóg jel > SDI-12 konverterrel 

kezeltem le. 

Az SDI-12 busz környezeti szenzorok kezelésére kifejlesztett soros 1200 baud átviteli 

sebességű 3 vezetékes kommunikációs rendszer. A kommunikáció rendkívül egyszerű 

szöveges parancsokra épül (SDI-12 org., 2018), melyeket egy adatgyűjtő vagy terminál 

küld ki, amelyre a meghívott szenzor a mérési eredménnyel válaszol.  

A 4. táblázatban találhatók a vizsgált szenzorok legfontosabb paraméterei. A talajnedvesség 

mérés tartománya két- vagy háromfázisú talajokban rendszerint a 0-50% tartományban van. 

A szenzorokra vonatkozó pontossági adatokat a gyártók is a 0-50% nedvességtartalomra 

adják meg. A 0-100% tartományra, ha a szenzor abban a tartományban mér, egy további 

pontossági kategóriát adnak meg, aminek a talajnélküli termesztésben van gyakorlati 
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jelentősége. A természetes talajokban történő felhasználás szempontjából lényeges 0-50% 

mérési tartományt és pontosságot tüntettem fel a vizsgált szenzorokra (lásd 4. táblázat).  

A táblázatban az első oszlop tartalmazza a szenzor mérésben használt azonosítóját, a 

második oszlop a teszt kimutatásokban használt szöveges azonosítóját, a harmadik 

oszlopban a 9. ábra képazonosítója, a negyedik és az ötödik oszlopba a szenzor típusa és 

gyártójának megnevezése került. 

A hatodik oszlop tartalmazza a kiolvasható adatok szerkezetét, valamint a kiolvasási 

protokollt is, pl. az Acclima szenzorok 5 paramétert szolgáltatnak:  

talajnedvesség tf%,  

hőmérséklet °C,  

dielektromos állandó,  

bulk EC μS,  

pórus EC μS,  

amely paraméterek az SDI-12 protokoll szerint szövegesen olvashatók ki. 

A hetedik és a nyolcadik oszlopban a mérési tartomány és a hozzá tartozó pontossági 

osztály található. 
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Sorszám 
Teszt 

Azonosító 

Ábra 

Azonosító 
Típus Gyártó 

Kiolvasható 

paraméterek 

száma/protokoll 

Talajnedvesség 

mérési 

tartomány 

(VWC%) 

Hibahatár a 

mérési 

tartományban 

(%) 

Link 

1 SMT100_A 10 SMT100 Truebner 5  

SDI-12 

0-60% 3% http://www.truebner.de/en/s

mt100 2 SMT100_B 10 SMT100 Truebner 0-60% 3% 

3 GSP_8 1 TBSMP02 Tekbox 2 

SDI-12 

0-50% 2-50% https://www.tekbox.com/pro

duct/TBSMP03_Manual.pdf 4 GSP_9 1 TBSMP03 Tekbox 0-50% 2-50% 

5 Ac310S_b 6 310S Acclima 
5 

SDI-12 

0-46% 1% (EC< 4dS/m) 
https://www.acclima.com/po

c7/products.html 
6 Ac315_c 8 315 Acclima 0-46% 1% (EC< 4dS/m) 

7 Ac315L_3 7 315L Acclima 0-46% 1% (EC< 4dS/m) 

8 GS3 
4 

GS3 Decagon 
3  

SDI-12 
0-50% 2% 

http://library.metergroup.co

m/Manuals/20429_GS3_We

b.pdf 

9 SW_1 9 SoilWatch 10 PinoTech 1 

Analóg 3V 

0-50% na. https://pino-

tech.eu/soilwatch10/ 10 SW_2 9 SoilWatch 10 PinoTech 0-50% na. 

11 SMT50_g 5 SMT50 Truebner 2 

Analóg 3V 

0-50% 2% http://www.truebner.de/en/s

mt50 12 SMT50_f 5 SMT50 Truebner 0-50% 2% 

13 MT10 
3 

MT10 Liyuan 2,  SDI-12 0-50% 2% 
Ez egy Decagon 5TM 

szenzor klónja. 

14 5TE 
2 

5TE Decagon 2,  SDI-12 0-50% 2% 
http://library.metergroup.co

m/Manuals/13509_5TE.pdf 

15 Ac310S_a 6 310S Acclima 
5 

SDI-12 

0-46% 1% (EC< 4dS/m) 
https://www.acclima.com/po

c7/products.html 
16 Ac315L_2 7 315L Acclima 0-46% 1% (EC< 4dS/m) 

17 Ac315_4 8 315 Acclima 0-46% 1% (EC< 4dS/m) 

4. táblázat 

Vizsgált szenzorok adatai 

 

http://www.truebner.de/en/smt100
http://www.truebner.de/en/smt100
https://www.tekbox.com/product/TBSMP03_Manual.pdf
https://www.tekbox.com/product/TBSMP03_Manual.pdf
https://www.acclima.com/poc7/products.html
https://www.acclima.com/poc7/products.html
http://library.metergroup.com/Manuals/20429_GS3_Web.pdf
http://library.metergroup.com/Manuals/20429_GS3_Web.pdf
http://library.metergroup.com/Manuals/20429_GS3_Web.pdf
https://pino-tech.eu/soilwatch10/
https://pino-tech.eu/soilwatch10/
http://www.truebner.de/en/smt50
http://www.truebner.de/en/smt50
http://library.metergroup.com/Manuals/13441_5TM.pdf
http://library.metergroup.com/Manuals/13509_5TE.pdf
http://library.metergroup.com/Manuals/13509_5TE.pdf
https://www.acclima.com/poc7/products.html
https://www.acclima.com/poc7/products.html
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2.2 Méréshez használt eszközök 

A kísérletekhez két laborállványt használtam, amikre egy rudat szerelve a szenzorkábeleket 

a mérőedényekhez vezettem. Az első kísérletekben csak 10 szenzor szerepelt a programban 

egy adatgyűjtőre kötve, de néhány új szenzor beérkezése után még egy adatgyűjtőt is be 

kellett vonnom a kísérletbe. Erre az adatgyűjtőre kapcsolt szenzorok kábeleit alulról 

vezettem a mérőedényekhez. 

 

10. ábra 

A talajminták mérési elrendezése 

Mérőedények: előzetes kísérletekkel kipróbáltam 14, 10 és 5 literes edényeket, végül az 5 

literest (átmérő:18.5 cm, magasság 22 cm) találtam legcélszerűbbnek a kísérlethez. A 

később tárgyalt zavarási kísérletben az 5 literes edény megfelelőnek bizonyult a 

mérésekhez, valamint a mintaedények mozgatása a keverő- és mérőhely között kézi erővel 

történt, legkisebb súlyú mintaedény alkalmazása volt a célszerű. 

Víz térfogatmérés: a víz sűrűség-hőmérséklet diagramja alapján korrigált, 0.1g pontosságú 

mérleggel, tömegméréssel történt. 

Talajmintavevő: szabványos 100ml mintavevő fémhenger. 

EC mérő: Hanna Instruments HI9811-5 típusú kombinált pH/EC/TDS mérő készülék. 

Tömegmérés: 25 kg-os 1g felbontású mérlegek és kalibráló súlyok  
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11. ábra 

Két darab mérleget használtam a nagyobb tömegű minták méréséhez. 

Szárítókemence: Karancs Kombi elektromos kemence, kalibrálva a 105 - 110°C előíráshoz. 

Mastech MS14 hőmérséklet adatgyűjtő készülék (Mastech, 2018) amivel a kemence 

hőmérséklet profilját beszabályoztam. 

2.3 Tesztelés folyadék mintákban 

A tesztet az irodalmi források tanulmányozása alapján terveztem meg. A legegyszerűbb 

tesztmódszer a folyadékban történő tesztelés.  A valós talajban történő tesztelés ugyanis sok 

csapdát rejt magában, és a mérési körülmények korlátozottan befolyásolhatók. A tesztelt 

szenzorok nagy része a dielektromos állandót méri, de nem mindegyik szolgáltat 

dielektromos állandó értéket a kimeneti oldalon. Több tanulmány alapján választottam első 

lépésnek a folyadékok dielektromos állandóját mérő módszert (Robinson D. , 2003). 

(Robinson D. , 2004), (Blonquist, Jr.,, 2005). A folyadékban történő mérés előnye a 

mérőelektródák biztos kontaktusa a mért közeggel, és a mérési körülmények teljes körű 

kontrollja. Hátránya, hogy a talajban a folyadék nem képez összefüggő folyadéktestet, így 

csupán némi kvalitatív támpontot ad a szenzor értékeléséhez. A felhasznált folyadékokat az 

irodalmi adatok alapján és saját kutatásokból alakítottam ki. 

  



24 

5. táblázat 

A teszt folyadékok dielektromos állandója 

Folyadék neve 
Dielektromos állandó, 

permittivitás (25°C) 

Étolaj 2.5 

Propanol 7.9 

Denaturált Szesz 15.8 

Alkonek 21 

Glykol+Víz 28.9 

Glykol 100% 40.7 

Víz (EC:540μS/cm) 80 

Víz (EC:1680μS/cm) 80 

Víz (EC:3100μS/cm) 80 

 

A folyadékokat egy-egy ötliteres üvegbe töltöttem, kivéve a propanolt, mert abból 2 litert 

szereztem be és 2 literes főzőpohárba öntöttem. 

 

12. ábra 

Tesztelés folyadékokban. 

A tesztelés menete a következő volt: az üvegeket sorban egymás mellé helyezve, egy 

szenzor/üveg módszerrel belehelyeztem az érzékelőket. Ezután 3 perces mintavétellel 

legalább 15 percig mértem, minimálisan 5-5 db mérést végeztem minden egyes 

konfigurációban. Majd ciklikusan léptettem a folyadékmintákat a szenzorok alatt. 
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2.4 Tesztelés talajszerű mintákban 

A tesztelés következő lépése a talajszerű közegben történő laboratóriumi vizsgálat. A 

laboratóriumban végzett tesztelésekkel kapcsolatos szakirodalmi források 

áttanulmányozása (Skierucha, 2011), (Ali Fares és társai, 2016, 16, 1239), (Vaz, 2013), 

(Take, 2007), alapján kidolgoztam egy tesztmódszert, ami konzulensem Dr. Rajkai Kálmán 

akadémikus javaslatai alapján finomítottam. 

 

A mérőedény kiválasztása 

Meg kellett állapítanom, hogy mekkora mérőedényt kell használnom ahhoz, hogy a 

talajnedvesség mérők méréseit ne befolyásolja az edény anyaga, mérete. Továbbá 

megállapítani hány db szenzort lehet egy edénybe tenni, hogy ne zavarják egymást a mérés 

során. 

Légszáraz homokkal töltöttem fel a laboredényt. A szenzort az edény közepébe szúrtam, és 

néhány mérést végeztem. Utána a mérőedényt egy nagyobb edénybe raktam, amit vízzel 

töltöttem fel a mérőedényben lévő közeg szintjéig, úgy, hogy legalább 10 cm-es vízköpeny 

legyen a közeget tartalmazó mérőedény körül és alatt is. Ezután a szenzor pozícióját 

változtatva a közegben a mérőedény fala irányába, mérésekkel megvizsgáltam, hogy a mért 

érték mikor kezd változni szignifikánsan. 

A mérési sorozatot a talajnedvesség-szenzor mindkét [az elektródákkal párhuzamos és 

merőleges] tengelyére el kell végezni, így megkapjuk a szenzor érzékelési távolságát 

mindkét irányban. 

 

13. ábra 

Zavartávolság ellenőrzése 

Mivel egyik szenzor sem mutatott lényeges változást az edény falának kb. 2cm-re történő 

megközelítéséig, végül annyit ellenőriztem, hogy vajon a szenzorokat 2cm-re helyezve az 
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edény falától (13. ábra), történik-e változás, a közepén mérthez képes. Nem volt olyan 

szenzor, amely 2 cm vagy nagyobb távolság esetén szignifikánsan más mérési eredményt 

adott, ami korrelál a (Vaz, 2013) 7.oldal 3.ábrán látható adataival. A szenzorok egymásra 

hatása sem volt kimutatható 2cm távolságnál messzebbre helyezve.  

A szenzorok mérési ciklusa során a mérések sorban egymás után történnek. Nem fordul elő, 

hogy két szenzor egyszerre működik egy edényben. Ezért ezt a zavarási módot nem 

vizsgáltam. 

Ezek alapján az 5 literes 18.5cm átmérőjű mérőedényt választottam. Az edénybe 3 db 

szenzort helyzetem a méréshez, amelyek így kb. 6cm-re kerültek egymástól, illetve a faltól. 

A négy legkisebb méretű szenzort, a SoilWatch és az SMT50 típusokat egy mérőedényben 

teszteltem. 

 

A talajminták alapanyagként több különböző struktúrájú kereskedelmi fogalomban 

beszerezhető homok, kőpor keveréket használtam a tesztekhez. A legjobban dokumentált 

beszerzési források alapján terveztem meg a megfelelő szemcseszerkezetű keveréket 

(Üveg-Ásvány kft, 2018), (Mineralholding kft, 2018). Több keverési próbálkozás után 

kiderült, hogy ha 100 μm-nál finomabb kőzetlisztet adok a keverékhez [különösen, a 20 μm 

méretű alginit], az hidrofób hatást vált ki és a keverék nehezen vagy nem nedvesedik át. 

Ezért végül 3 homok őrleményt választottam az Üveg-Ásvány kft palettájáról a 

teszteléshez. Valamint a kertemben található deponált talajból is készítettem egy mintát. 

A felhasznált talaj anyagok adatai a 6. táblázatban láthatók. 
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6. táblázat 

A méréshez felhasznált anyagok szemcseeloszlása 

Anyag kódja Megnevezés Szemcseeloszlás 

OH01-04 
Osztályozott homok 

0.1/0.4mm 

 

OK02-06 
Osztályozott kavics 

0.2/0.6mm 

 

SH 0/1 
Sárga osztályozott 

homok 0/1 mm 

 

Kerti Talaj 
 

nincs adat 

 

A szenzorok tesztelése legalább 3 különböző tf%-os minta vizsgálatával történt: 

 légszáraz ( 0 <= tf% <= 2%),  

 a szabadföldi vízkapacitás értékű (SZVK), valamint az alatti tf%-ú minták, 

 telített nedvességtartalom esetén.  

 

A légszáraz minta elkészítése úgy történik, hogy a közegből a mérőedénybe véletlenszerűen 

vett mintát 105°C-on súlyállandóságig szárítjuk, közben a légszáraz nedvességtartalmat 

meghatározzuk. A légszáraz közeget a mintaedénybe töltjük, töltés közben az edényt 

néhány cm-es magasságból ejtegetve kell tömöríteni az anyagot. Az edényben lévő minta 

száraz tömege és térfogata ismeretében a betöltött talaj/kőzet térfogattömege [g/cm
3
] 

meghatározható. Az edénybe töltött légszáraz minta tömegét és térfogatát is meg kell 

mérni. 
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A megadott tf%-ú minta elkészítéséhez a légszáraz anyaghoz annyi vizet kell keverni, hogy 

az a kívánt tf% nedvességtartalmú legyen. Célszerű olyan értéket választani, amely az 

SZVK érték közelében van, azaz a 7. táblázat 5. oszlopában jelölt tf% értéken. 

7. táblázat 

Minta keverési tervezet (Rajkai szóbeli közlés, 2018) 

Közeg SZVK 
Holtvíz 

tartalom 

Hasznosítható 

vízkészlet 

Minta 

Nedvesség 

Tartalom 

Homok <15 <5 5-10 12% 

Homokos vályog 15-25 5-10 10-15 20% 

Vályog 25-35 10-20 15-22 30% 

Agyagos vályog 35-42 20-27 12-17 40% 

 

Az adott nedvességtartalomra a talaj és víz összekeverését a mintaedényből kiöntve kell 

elvégezni. pl. 10% tf% eléréséhez az 5 liter 0 tf%-ú alapanyaghoz 500ml vizet kell keverni. 

A keverés után az edénybe visszaöntött talaj térfogata ismeretében a minta tf%-át meg kell 

határozni. 

  

Mérés telített közegben. 

A víztelítést úgy végezzük, hogy addig töltünk a kifolyás-mentes mérőedénybe vizet 

ameddig az edénybe töltött talaj/kőzet felszínén a víz megjelenik. A mérések között az 

edényt le kell zárni a párolgás megakadályozása érdekében. 

 

A használt talaj/kőzetliszt közegek a szemcseösszetételük alapján homok jellegűek voltak. 

Többféle tf% nedvességű minta elkészítése után kiderült, hogy nem a 7. táblázatban 

feltételezett szabadföldi vízkapacitás értékkel rendelkeznek. Ezért szükséges volt az SZVK 

értékük meghatározása is. 

 

A szabadföldi vízkapacitás (SZVK) meghatározását olyan edényben kell végezni, amelyből 

a gravitációs víz távozni tud. A mintát folyamatosan öntözni kell vízzel, addig ameddig az 

edény alján kialakított túlfolyó lyukakon kilépő víz vezetőképessége (EC) megegyezik a 

feltöltésre használt víz EC-jével. Ekkor ugyanis várhatóan teljesen átjárta az öntözővíz a 

mintát. 
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Majd meg kell várni, ameddig abbamarad a víz eltávozása a túlfolyón. Mintavételezéssel 

vagy a teljes mintát szárítókemencében legalább 24 óráig, súlyállandóságig szárítva 

gravimetrikus módszerrel határozható meg az SZVK tf% értéke. 

 

A téves SZVK becslés, és a minták tömörítési nehézségei miatt több különböző tf%-ú 

minta és mérés készült. A felmerült bizonytalanságokon úgy sikerült túljutni, hogy minden 

bekevert és előkészített mérőedényből vett mintának szárítókemencében kiszárítva 

meghatároztam a tf% értékét. A szárítókemencés mintaelemzés jelentősen megnövelte a 

vizsgálati időtartamot, így a rendelkezésre álló időkeretben a 8. táblázatban található 

keverékeken sikerült vizsgálatokat folytatni. 

8. táblázat 

A mérésben felhasznált minták adatai 

Minta Kódja Anyag 
Volumetrikus 

víztartalom (tf%) 
Megjegyzés 

1A OH01-04 0.0%  

3B5% SH 0/1 4.2%  

2B8% OK02-06 7.8%  

3B10% SH 0/1 9.9%  

1B14% OH01-04 15.8%  

1B18% OH01-04 18.0%  

3C SH 0/1 27.9% szvk 

4B25% Kerti Talaj 28.4%  

3D SH 0/1 33.0% telített 

1C OH01-04 34.2% szvk 

2D OK02-06 36.0% telített 

1D OH01-04 37.0% telített 

4C Kerti Talaj 40.3% szvk 

 

A nedvességmérés menete: A sorba állított mintaedényekbe a szenzorokat belehelyeztem az 

adatgyűjtés alatti mintavételek logikai sorrendjében [a szenzorok mérés alatti 

mintavételezésének a sorrendje]. Egy-egy mérőedénybe 2 – 4 db szenzor került. Az 

adatgyűjtőt úgy állítottam be, hogy 3 percenként vett 1-1 adatsorozatot az SDI-12 buszon 

keresztül, legalább 5db mintavételig egy-egy mérési beállítás esetében. 

Minden beállításnál az első és az utolsó mintavétel idejét felírtam az aktuális 

szenzorelrendezés azonosítójával együtt. Utólag így tudtam a táblázatokban a 

mintaedényekhez és a mintavételekhez rendelni a gyűjtött mérési eredményeket. Az új 

beállításhoz a szenzorcsoportokat ciklikusan egy mintaedénnyel léptettem, addig ameddig 
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az összes szenzor, minden egyes mérőedényben lévő talajmintában le lett tesztelve. Egy 

mérési ciklus 6 mérési elrendezést tartalmazott. 

2.5 Adatgyűjtés és adatfeldolgozás eszközei, módszerei 

A kísérleti adatgyűjtő rendszer elemei az alábbi ábrán láthatók. 

 

14. ábra 

A kísérleti adatgyűjtő összeállítás 

Az összes érzékelőt két darab SDI-12 adatgyűjtőhöz csatlakoztattam. Az Acclima SDI-12 

DataSnap adatgyűjtő (14. ábra 1) 10db szenzor fogadására alkalmas és önállóan PC nélkül 

is működőképes. A gyűjtött adatokat PC alkalmazással (14. ábra 2) lehet letölteni és 

konvertálni Excel CSV formátumra (DataSnap, 2017) 

A másik adatgyűjtő rendszer szenzor-kezelő része a Tekbox TBS12S rádiós adattovábbító 

állomás (14. ábra 3), amely nem kifejezetten erre a célra készült, de teljes mértékben 

megfelelőnek bizonyult. A LoRaWAN (Antenna Hungária, 2017) rendszerű rádiós távadó a 

napelemes töltő rész nélkül (teljes kivitelben: 1. ábra), rugalmasabban programozható 

szenzor-kezelő felülete van, mint a DataSnap adatgyűjtőnek. Néhány szenzortípust a 

DataSnap adatgyűjtő nem kezel, ezeket a TBS12S alkalmazásával lehetett az adatgyűjtésbe 
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bevonni. A kezelőszoftverrel (14. ábra 4) programozott adatgyűjtő, a beállított ütemezéssel 

küldött rádiós csomagokat a helyben telepített Kerlink Ifemtocell (Kerlink, 2016) rádióvevő 

állomásra telepített SPN átjáró-szerveralkalmazás továbbította a GreenSmart névre 

keresztelt felhő alapú adat-szerverünkre. A GreenSmart szerveren futó adatdekódoló 

applikáció egy adatbázisba töltötte a dekódolt mérési rekordokat, amelyről a Windows 

alapú MySQL Workbench alkalmazással Excel CSV fájlba töltöttem le a feldolgozáshoz a 

rekordokat. Ez tulajdonképpen egy valós alkalmazása a talajnedvesség mérés vezeték 

nélküli távérzékelésének.  

A már hivatkozott másik ugyanilyen távadó (1. ábra) üzemel a kertemben, amely 2 db 

Acclima szenzor adatait továbbítja a GreenSmart szerverre. 

A 4 db analóg kimenetű szenzort egy saját fejlesztésű átalakítóval (14. ábra 5) konvertáltam 

SDI-12 protokollra, ami 15 másodpercenként 10 analóg mérést végez és átlagol, majd a 

DataSnap adatgyűjtő mérés parancsára a legutolsó átlagértéket az SDI-12 buszon továbbítja 

az adatgyűjtőbe. 

Az USB SDI-12 illesztő modulokkal (14. ábra 6,7) (Liu, 2018) tenziómétereket vizsgáltam, 

a PC-n futtatott terminálprogrammal (14. ábra 8) vezérelve. A tenzióméterek mérési 

adatainak feldolgozása még nem készült el, ezért azok nem kerültek bele a szakdolgozat 

anyagába.  

Excelben létrehoztam egy-egy táblázatot a mérési alapadatok tárolására, kezelésére: 

 Szenzor adatbázis,  

 Folyadék adatbázis a folyadék alapú mérések alapadataival, 

 Minta adatbázis a talajszerű mérésekhez használt közegek adataival, 

 Beállítások adatbázisa, amely az egyes méréseknél a szenzorokat és a 

mintaedényeket rendeli össze. 

A GS3, 5TE, MT10 szenzorok a dielektromos állandót szolgáltatják a méréskor, a gyártó 

által a megfelelő közeghez ajánlott harmadfokú egyenlettel lehet megkapni a volumetrikus 

talajnedvesség értékét. Ezen szenzorok esetében a gyári ásványi talajra ajánlott egyenlettel 

számoltam az eredményt. A GS3 esetében az alábbi polinom: 

 

1. egyenlet 

Az 5TE és MT10 esetében pedig: 
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2. egyenlet 

egyenletet használtam. Ahol:  

VWC: Volumetrikus Víztartalom (m
3
/m

3
);   

εa: a mért látszólagos dielektromos állandó. 

Az Excelbe importált mérési adatokat az alapadatokkal összerendezve, létrehoztam egy 

mérési rekordok táblázatot, amelyből az Excel „Kimutatások” eszközével létrehoztam 

szenzoronként minden egyes talajmintára a mérési átlagokat, és a várt értéktől történt 

eltérések négyzetes átlagát, amelyekből a grafikonos és táblázatos kimutatásokat 

készítettem. 

2.6 A szenzorok mérési hibáinak értékelési módszere 

A grafikus kimutatásokon jól láthatók az egyes szenzorok mérési eredményeinek eltérése az 

ideális [várható] értéktől. 

Ahhoz, hogy a szenzorokat minőségi kategóriába soroljam, számszerűsíteni kell az 

eltérések nagyságát és gyakoriságát.  

Egy szenzor akkor jó minőségű, ha az ismert vízmennyiséget tartalmazó mintát mérve a 

beállított nedvesség értékű, illetve attól kicsi eltérésű eredményt mér. Ezért a méréseket az 

ideális értékhez hasonlítottam. Minden egyes mérési rekord esetében meghatároztam a 

mérés eltérését az ideális elvárt értéktől. 

A kiértékelés során a mérési eltérések négyzetes átlagát kiszámoltam, majd a 

négyzetgyökét képeztem. Ez az érték megad a vizsgált szenzorra egy átlagos várható 

eltérést egy mérés esetén. 

𝑉á𝑟ℎ𝑎𝑡ó 𝑒𝑙𝑡é𝑟é𝑠 = √
∑ (𝑥 − 𝑥𝑖)2𝑛

1

𝑛
 

3. egyenlet 

Ahol n elemű a mérés-sorozat egy adott szenzornál, xi a kevert minta nedvességtartalma 

tf%-ban [ideális eredmény], x a mért nedvesség érték tf%-ban. 

Természetesen a folyadékok mérésénél a permittivitás értéke szerepel a kiértékelésben a 

talaj nedvességtartalma helyett. 

A folyadékokban történő mérésnél a szenzorok permittivitás méréseinek százalékos 

eltéréseit számoltam, és azokból képeztem egy várható eltérés értéket. 
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A permittivitás mérésnél a hibaszámítást elvégeztem egy szűkített rekord állományra is. 

Ebben az adathalmazban a vízminták mérési rekordjait kihagytam a várható eltérés 

számításából.  

Azért láttam célszerűnek a szűkítést, mert a valós használati körülmények között nem 

fordul elő olyan mérési helyzet, amikor a mérendő közeg permittivitása 80. A víz 

permittivitás értékéből meghatározva a térfogati víztartalmat ideális esetben 100 tf% lenne 

az eredmény. A 4. táblázatban láthatók a szenzorok alapértelmezett méréstartományai, 

amelyek a 0-50 tf% tartományába esnek, így nem foglalja magába a 100% tf% mérését. A 

szűkítés második oka az volt, hogy több szenzor is jelentős eltérést mutatott a víz 

permittivitás mérésénél és hátrányosan befolyásolta a gyakorlati szempontból szignifikáns 

várható mérési eltérést. 

2.7 Szenzorminősítési módszer 

A szenzorokat abszolút értelemben minősítettem a gyakorlati életben történő felhasználási 

követelmények szerint. Az alábbi, önkényesen megállapított határok alapján végeztem a 

minősítést.  

 

Ha a szenzor mérései alapján számolt várható eltérés tf%-ban: 

 kisebb vagy egyenlő, mint 2.5% akkor kiváló, 

 ha nagyobb, mint 2.5% és kisebb vagy egyenlő, mint 5% akkor jó, 

 ha nagyobb, mint 5% és kisebb vagy egyenlő, mint 7.5% akkor elfogadható  

minősítést adtam a szenzornak. 

 

A szenzorok minősítése lehetséges a gyári adatokhoz történő hasonlítással is. 

A 4. táblázat tartalmazza az alapértelmezett mérési tartományra vonatkozó mérési hibát.  

 

A permittivitás mérések alapján nem minősítettem a szenzorokat. 
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3. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.1 Folyadékok dielektromos állandójának mérése 

Az adatok importálása, szűrése és feldolgozása után 1160 db értékelhető rekord maradt a 

táblázatban. Azokat a szenzorokat nem értékeltem, amelyeknek nincs dielektromos állandó 

kimeneti jelük [SoilWatch, STM50, TBSMP03]. A mérések eredményeit grafikonon 

ábrázoltam, ahol a vízszintes tengelyen a minták névleges dielektromos állandója (lásd 5. 

táblázat), a függőleges tengelyen pedig a mért permittivitás értékek vannak. A kék vonal 

mutatja az ideális szenzor által mérhető értéket. A következő részben az egyes 

szenzortípusok mérési eredményeit értékelem. 

 

15. ábra 

Acclima TDR315 szenzor folyadék alapú teszteredménye 

Az Acclima 315 szenzorok mindkét példánya ugyanazt az értéket mérték, kivéve a 

különböző elektromos vezetőképességű vízmintákat [permittivitás = 80]. A grafikon adatai 

azt mutatják, hogy a legnagyobb eltérés a víz mérésénél van. Valamint az is felfedezhető, 

hogy az Ac315_c mérési eredménye az ideális értéktől kevesebb eltérést mutat, mint az 

Ac315_4 szenzor. A mérések váltózó mértékű eltéréseket mutatnak az ideális értéktől az 

egyes folyadékminták esetében. Azt gondolom, hogy a minták kalibrálatlansága lehet az 

oka a trendkövetés bizonytalanságának, ahogy a további szenzorok esetében is 

megfigyelhető. Ezeket a méréseket néhány hónappal a szakdolgozati tesztek előtt is 

elvégeztem, az akkori eredmények sokkal jobban közelítettek az ideálishoz. Valószínűleg a 
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minták dielektromos állandója változott meg. Úgy látom ennél a tesztmódszernél a 

vizsgálatok előtt kalibrálni kell a tesztfolyadékokat a pontos eredményekhez. 

 

16. ábra 

Acclima TDR315L szenzor folyadék alapú teszteredménye 

 

Az Ac315L példányok hasonlóan az előző modellhez, szinte azonos értékeket mérnek, csak 

a víz esetében van eltérés, ami kisebb, mint az Ac315 esetében.  

 

17. ábra 

Acclima TDR310S szenzor folyadék alapú teszteredménye 

 

A Ac310S esetében a víz kivételével minden mérés az előző típusokhoz hasonló eltéréseket 

mutat. Az Ac310S_b az ideális értéket közelíti mindhárom EC értékű vízminta esetében. 
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Az Ac310S_a 3100μS vezetőképességű víz mérésénél kiesett a működési tartományból, 

nagy hibájú eredményt mutat. 

 

18. ábra 

Decagon szenzorok folyadék alapú teszteredményei 

 

A Decagon GS3 és az MT10 mérései korrelálnak egymással, de nagyobb eltérést mutatnak 

az ideálistól, mint az Acclima szenzorok. Az 5TE mérési eredményei a teljes tartományban 

jelentősen eltérnek az ideális értékektől. 
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19. ábra 

SMT100 szenzor folyadék alapú teszteredménye 

 

Az SMT100 a legalacsonyabb költségű a folyadéktesztben szereplő szenzorok között. A 

grafikon szerint a mérések eltérése az ideálistól nem haladja meg az előzőekben vizsgált 

szenzoroknál mért értékeket. Az SMT100 erőssége, hogy a két szenzor szinte azonos 

eredményt mutat az összes minta mérésénél. 

9. táblázat 

A folyadékban mérés hiba becslései 

9a táblázat  9b táblázat 

Szenzor 
Várható Eltérés 

(%) 
 Szenzor 

Várható 

Súlyozott Eltérés 

(%) 

Ac315_c 3.9  Ac315_c 3.9 

Ac310S_b 6.5  Ac310S_a 5.5 

Ac315L_3 7.2  MT10 5.6 

SMT100_A 8.1  Ac315_4 6.3 

SMT100_B 8.6  Ac310S_b 6.5 

Ac315L_2 12.6  Ac315L_2 6.9 

GS3 12.7  Ac315L_3 7.1 

MT10 13.1  GS3 7.3 

Ac315_4 13.9  SMT100_A 8.1 

Ac310S_a 21.8  SMT100_B 8.6 

5TE 29.8  5TE 9.1 

 

A számított várható eltéréseket a 9. táblázat tartalmazza. A 9a táblázat a teljes mérési 

tartomány értékelésével készült, amelyikben a vízminták permittivitás értékei is 
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szerepelnek. A 9b táblázat a vízminták mérését nem tartalmazó szűkített rekord 

állományból számolt adatokat tartalmazza. 

Egyetlen szenzor az Ac315_c volt, amelyik minkét fajta kiértékelésben azonos várható 

eltérést produkált. Érdekes, hogy ugyanennek a típusnak a másik példánya az Ac315_4 

sokkal rosszabb eredményt mutat. 

A többi szenzor esetében a - gyakorlati mérési tartomány alapján - szűkített minta 

tartományú értékelés lényegesen csökkentette a várható eltérések értékét. 

A mérési módszer értékelése 

A dielektromos állandó mérése egyszerű és gyors módszer, a szenzorok minőségi 

szétválogatására alkalmas, de kvantitatív következtetéseket korlátozottan lehet levonni 

belőle.  

Ez a módszer alkalmas több szenzor közül a kisebb hibával mérő példányok kiválogatására.  

A kvantitatív értékelésen úgy lehet javítani, hogy rendszeresen kalibrálni kell a 

folyadékminták permittivitás értékeit referenciaméréssel.  

A professzionális kalibrációt a speciális Keysight N1501A típusú mérőfejjel ellátott 

(Keysight, 2018) Network Analyzer készülékkel lehet elvégezni. Ezek az eszközök 

rendkívül drágák, bérlésükre is csak külföldi forrást találtam. 

Ha rendelkezésre áll nagy pontosságú szenzorból több példány (pl. Acclima TDR315), 

akkor a kvalitatív vizsgálatra alkalmas kalibrációt elvégezhetjük úgy, hogy a szenzorok 

közül a legalacsonyabb várható hibával rendelkező példányt, mint referencia szenzort 

használjuk. 

3.2 Talajszerű közegben végzett mérések eredményei 

Az adatok importálása, szűrése és feldolgozása után 2876 db értékelhető rekord maradt a 

táblázatban. A grafikonokon a vízszintes tengelyen a minta névleges térfogati víztartalma 

[tf% = VWC%] van. Egy feltételezett ideális szenzorral történő méréseket a kék vonal 

mutatja az összes grafikonon.  
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20. ábra 

Acclima TDR315 talajszerű közeg teszteredménye 

Az Acclima TDR315 a pontossági osztályának megfelelő képet mutat a mérések ábrázolása 

után. Mindkét példány mérési eredményei az ideális érték közelében vannak. A 30 VWC%-

nál látható két minta nagyobb mértékű eltérései a többi szenzor esetében is ugyanilyen 

jellegben megtalálhatók Ebből arra következtettem, hogy ezeknek a hibáknak nagy 

valószínűséggel nem a szenzorok mérési hibája az oka, hanem a 3C és 4B25% talaj-minták 

hibás nedvesség-meghatározása. Ezek a mérési hibák nem a szenzorok bizonytalanságából 

származó véletlenszerű, hanem meghatározott, determinisztikus hibák. A korrekció 

elvégzésére a beadási határidő miatt nem került sor, az értékelésben, mint szenzor mérési 

hiba lett feldolgozva. 
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21. ábra 

Acclima TDR315L talajszerű közeg teszteredménye 

Az Acclima TDR315L mérési grafikonján ugyanaz a mérési eredmény eloszlás figyelhető 

meg, mint a TDR315-nél. Itt is jól látható a 30 VWC%-nál az átlagosnál jelentősebb 

eltérés. 

 

 

22. ábra 

Acclima TDR310S talajszerű közeg teszteredménye 

Az Acclima TDR310S egy 100mm hosszú mérőtüskével szerelt változat, mechanikailag 

erősebb, de pontosságban elmarad a 150mm hosszú TDR315 és TDR315L típusoktól. 

Főleg mobil kézi műszerekben lehet hasznos az alkalmazása ahol a rövidebb mérőtüskével 
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könnyebben lehet változó helyszíneken mérni, és ki tudjuk használni a 310S szenzor 

pontosságát . 

A 310S szenzorral készítettem két nagyon egyszerű kézi mérőt, az egyik egy termelőnél, a 

másik nálam működik (23. ábra). Az Acclima cég a szakdolgozat írásával egy időben kezd 

értékesíteni egy lényegesen nagyobb tudású kézi mérőt, amit még nem teszteltem. 

 

23. ábra 

Saját fejlesztésű kézi talajnedvesség mérő készülékek 

 

 

24. ábra 

Acclima SMT100 talajszerű közeg teszteredménye 

 

Az SMT100 szenzor továbbra is meggyőző eredményt mutat, csak a determinisztikus 

hibájú mintáknak minősített pontokban szintén jelentősebb az eltérése. 
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25. ábra 

Decagon szenzorok és MT10 talajszerű közeg teszteredményei 

A Decagon szenzorok az előzőekben látottaktól nagyobb eltéréseket mutatnak, főleg a 

magasabb nedvességtartamú tartományban. Trendszerűség mutatkozik a mérési 

eredményekben, valószínű a gyakorlati használat során a helyi kalibrálás sokat segít a 

használhatóságán [ahogy ez a szenzor használati utasításában le van írva].  

 

26. ábra 

SoilWatch szenzorok talajszerű közeg teszteredményei 

 

A SoilWatch szenzorok mérési eredményeinél az alacsony [VWC% < 30%] 

nedvességtartományú minták esetében trendszerűség fedezhető fel, amiből arra 
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következtetek, hogy helyszíni kalibrációval a gyakorlatban használhatók. A 30% feletti 

tartományban lévő mérések eredményei szerint, ebben a tartományban gyakorlati 

szempontból használhatatlan a szenzor. Nem tűnik reménytelennek az eszköz a talaj 

szárazságának a detektálására, de még több példányt kell ehhez tesztelni. 

 

27. ábra 

SMT50 talajszerű közeg teszteredménye 

 

Az SMT50 mérései a trendjében követik a nedvességtartalmat, de a többi szenzorhoz képest 

nagyobb eltérésekkel.  
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28. ábra 

GreenShield szenzorok talajszerű közeg teszteredményei 

A GreenShield szenzorok eredményeinek a grafikonján az látszik, hogy a teljes mérési 

tartományban használhatatlan. Ezek a szenzorok belső, programozható linearizáló 

funkcióval rendelkeznek, amit én programoztam a gyári ajánlású harmadfokú közelítés 

típusúra. Ez vagy nem sikerült jól, vagy más megoldást kell keresni ennél a szenzornál. 

Ennek a szenzornak a rúdszenzor változatai gazdaságilag hatékony megoldást kínálnak a 

több mélységben történő talajnedvesség mérésre, így tovább fogom vizsgálni ezt a szenzort. 

10. táblázat 

A talajszerű közegekben mérés várható eltérései 

Szenzor Várható Eltérés (tf%) Minősítés 

Ac315_4 1.8 Kiváló 

Ac315_c 1.9 Kiváló 

Ac315L_3 2.2 Kiváló 

Ac315L_2 2.2 Kiváló 

SMT100_B 3.1 Jó 

Ac310S_b 3.1 Jó 

SMT100_A 3.2 Jó 

Ac310S_a 4.3 Jó 

MT10 5.0 Elfogadható 

GS3 6.2 Elfogadható 

SMT50_f 6.6 Elfogadható 

SMT50_g 6.8 Elfogadható 

5TE 6.8 Elfogadható 

GSP_8 14.6  

GSP_9 15.4  

SW_1 18.1  

SW_2 18.4  
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A 10. táblázat tartalmazza a mérési eredményekből számított várható eltéréseket tf%-ban, 

amely alapján az ismertetett módszerrel a minősítést elvégeztem a vizsgált szenzorokra. 

 

A szenzorok értékelése 

A „kiválónak” minősített szenzorok sem érik el a gyártó által közölt pontossági értéket (4. 

táblázat). Ennek oka valószínűleg az általam elkövetett determinisztikus minta-hiba.  

Az 5 tf% mérési hiba alatti „jó” minősítésű szenzorok nem homokos és nem agyagos 

talajban alkalmazhatóak öntözésvezérlés céljára. Az „elfogadható” kategóriába sorolt 

szenzorok helyi kalibrációval alkalmasak lehetnek az öntözés vezérlésére. Érdekes, hogy a 

SoilWatch szenzor az elért minősítésnél jobbnak tűnt a grafikus elemzésben, mint a GSP 

szenzor. A SoilWatch esetében a működési tartomány szűkítése [tf% <= 30] javítana a 

helyezésén. 

A nem minősíthető szenzorok használatára a további vizsgálatokkal lehet választ adni. 

 

3.3 A talajszerű közegben tesztelés értékelése és javítási lehetősége 

A módszert alkalmasnak tartom talajnedvesség mérő szenzorok értékelésére. A táblázatban 

található első hét vizsgált szenzor becsült várható hibája ugyan meghaladja a gyári 

értékeket, de a gyakorlati felhasználás szempontjából teljesen megfelelőek. 

A módszert feljavítva, a gyári hibaosztályokkal azonos nagyságrendű várható eltérés 

eredményekre lehet számítani. 

 

A módszer javítási lehetőségei 

Ha megfigyeljük, az összes kiváló/jó értéket kapott szenzor esetében van két pont a 3C 

kódú [tf% = 27.9%] és a 4B25% kódú [tf% = 28.4%], ahol a minták ideális értéke és a 

mérések determinisztikusan és szignifikánsan eltérnek egymástól. Ebből arra 

következtettem, hogy ennél a két mintánál a referencia nedvesség mérésbe valami hiba 

csúszott. Itt valószínűleg nem a szenzorok hibáztak, hanem én a minta tömörítésénél, vagy 

a gravimetrikus mintavételnél, a kiszárításnál vagy a mérésénél.  

A mérések előtti előkészítés során nehézséget okozott a minta nedvességtartalmának pontos 

beállítása és meghatározása. A gondok fő oka a tömörítési bizonytalanságából adódott. A 

tesztelés elején az első száraz minta nedves bekeverése után a keverék térfogata annyira 

megnőtt, hogy sehogy sem fért vissza a mérőedénybe. Ahhoz, hogy beleférjen keményen 

döngölni kellett volna tömörítéshez. A mérések során a használt homokkeverékektől kb. 15 



46 

tf%-nál vártam a szabadföldi vízkapacitás értékeket. Ehelyett 27-34% lett, ami inkább a 

vályogtalaj értéktartománya. 

Átgondolva a mérési módszert, arra jutottam, hogy minden talajminta esetén az SZVK 

mérésével kell kezdeni a tesztet, mert ezzel bekalibrálhatjuk azt a hasznos térfogati 

víztartalom tartományt, amiben a méréseket végezni célszerű. 

A mért SZVK tf%-a megadja a pF 1.8 tenzió értéknél a hasznos víztartalom nedves határát. 

Továbbá ebből az értékből jó közelítéssel talajféleségenként becsülhető a pF 2.5-höz 

tartozó volumetrikus talajnedvesség érték a pF görbe alapján. Így a vizsgálandó tartomány 

meghatározható az SZVK és a talajminta tulajdonságainak ismerete alapján. 

Másik lehetőség a hasznos víztartalom száraz határának a megállapításához, egy precíziós 

Tenzióméter használata, mint a TensioMark 1 típus (lásd 5. ábra 4). 

A TensioMark 1 egy SDI.12 protokollal működő érzékelő, amely a méréskor a talaj mátrix 

potenciálját pF értékben és a hőmérsékletet °C-ban adja eredményül. Mérési tartománya pF 

0… pF 7.0, pontossága 0,35 pF vagy 5%. A mérési gyakoriság 15 perc lehet.  

 

Az alábbiakban vázolt módosított vizsgálati módszerrel a szenzorok kvantitatív felmérése 

mellett a mintaként felhasznált közeg pF görbéje is felvehető.  

 A mérőedény méretéhez képest bőségesen megemelt mennyiségű minta 

alapanyaghoz a szükséges mennyiségű vizet hozzáadom, műanyag zsákban 

forgatással elkeverem, majd állni hagyom 1-2 óráig. 

 A pihentetés után megint átkeverem a zsákban majd az edényt szakaszosan 

feltöltve, ejtegetéssel tömörítem, elérem, hogy a mérőedény pereme alatt kb. 2 cm-

re legyen a tömörített anyag teteje, előkészítem a mintát mérésre. 

 Veszek belőle 2 db talajmintát a szabványos mintavevővel, összesen 200ml 

mennyiségben, szárítószekrényben kiszárítva meghatározom a víztartalmat és a 

száraz térfogattömeget. A szárítás a vizsgálattal párhuzamosan történhet, mert az 

eredményre csak az adatok kiértékelésekor lesz szükség.  

 A mintavételek helyét visszapótolom a mérőedényben a maradék bekevert 

anyagból, és újból előkészítem a mintát vizsgálatra.  

 A bekevert minta vizsgálatát azzal kezdjük, hogy a TensioMark 1 tenzióméterrel 

megmérjük a mintakeverék pF értékét. Időt kell hagyni, hogy a szenzor átvegye a 

minta nedvesség szintjét, utána legalább 3 db kiegyenlítődött értékű eredmény 

átlagát vesszük az aktuális pF értéknek. A mérések között 15 perc szünetet kell 

tartani. 
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 A méréseket az Anyag és Módszer fejezetben ismertetett módszerrel kell elvégezni. 

 

A szárítószekrényes mérőközeg kalibráció elég pontosnak adódott ahhoz, hogy a tömörítési 

bizonytalanságból eredő hibákat elkerüljem.  

Néhány pF mérést is végeztem a vizsgálati szakaszban. Valószínűleg a TensioMark hosszú 

beállási ideje, vagy más okból, de nem minden mintakeverékben találta meg a 

kiegyenlítődött pF értéket az eszköz. Egyenlőre nem alakult ki a pF mérésre a 

reprodukálható vizsgálati módszer. A szenzor beszállítójával történt konzultáció alapján a 

legközelebbi vizsgálati időszakban újra tesztelem a pF mérési eljárást. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

A prognózisok szerint a következő 30-40 évben várható, hogy a föld lakossága eléri a 10 

milliárdot. A precíziós gazdálkodással elérhető hatékonyságnövekedés lehet a kulcsa a 

megnövekedett népesség élelmiszer ellátásának. A helyspecifikus talajminta elemzés, 

talajművelés, vetés, tápanyag gazdálkodás és öntözés alkalmazásához a termelés mögött 

egy korszerű adatgyűjtő, feldolgozó és elemző rendszer szükséges. A mezőgazdasági 

termelésnek az ősi tudás megtartásával át kell lépnie a számítógép korszakba. Egy olyan 

rendszerbe, amely a múlt tapasztalataira épülve, a jelen környezet valós adatait felhasználva 

a legoptimálisabb utat mutatja a hatékony termeléshez. A termelés növelésében jelentős 

szerepe van az öntözéses technológiának, miközben a föld lakosságát a vízhiány is 

fenyegeti a világ egyes területein. Olyan öntözéses technológiát kell használni az 

élelmiszertermeléshez, amely a legkevesebb vízzel a legnagyobb terméseredményeket 

produkálja. Ehhez a korszerű, jól szabályozható öntözőberendezések mellett a 

talajnedvesség és a növények vízfelvételét befolyásoló környezeti paraméterek pontos 

mérésére, továbbítására, tárolására és feldolgozására van szükség. Ennek a rendszernek az 

alapeleme a talajnedvességet mérő érzékelő.  

 

Áttekintettem a talajnedvesség mérésének fizikai, növény megfigyelés alapú és 

meteorológiai adatokra épülő módszereit. A ma népszerű, korszerű, ár-érték arányban 

hatékony TDR, TDT, FDR szenzorok tulajdonságait részletesen és a tenzióméterek 

tulajdonságait részben ismertettem. A talajnedvesség mérés alapján precíziós 

öntözésvezérlés lehetséges, amely egyrészt biztosítja a stressz mentes termelési 

körülményeket, másrészt takarékos vízadagolást valósít meg. A talajnedvesség alapú 

automatikus öntözésvezérlés még nem terjedt el a gazdálkodásban, de az okos 

öntözésvezérlők alkalmazásával lehetőség nyílik a csapadék előrejelzés alapján érkező 

jövőbeli csapadék felhasználására az öntözési szükséglet kielégítésénél. 

A piacon elérhető TDR, FDR szenzorok kínálatából kiválasztottam 10 típusból 17db-ot 

vizsgálatra. Kétfajta vizsgálati módszert alkalmaztam a szenzorok ellenőrzésére. Az 

elektromágneses elven működő szenzorok a dielektromos állandó értékét mérik, ami 

víztartalom függő a talaj esetében. A szenzorok nagy része a dielektromos állandó adatot is 

szolgáltatja a méréskor. Egy olyan folyadéksorral, amiben lépcsőzetesen emelkedő 

dielektromos állandójú minták vannak, ellenőrizni lehet a szenzorok működését. A 

folyadékban tesztelés eredménye az elvártnál nagyobb szórást mutatott. Értékelve a 
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módszert a folyadékteszt használható kvalitatív szenzorvizsgálatra, de gondoskodni kell a 

folyadék minták rendszeres kalibrációjáról a mérés megkezdése előtt.  

A másik vizsgálati módszer a talajszerű mintában tesztelés volt. Itt 3 féle szemcse-

összetételű homokot és egy féle kerti talajt használtam. Az anyagokba ismert mennyiségű 

vizet keverve különböző víztartalmú mintákon vizsgáltam a szenzorokat.  

A 13 eltérő víztartalmú mintán a szenzorok mérési eredményeit 2 különböző adatgyűjtővel 

regisztráltam. Az adatgyűjtőből a méréseket Excel táblázatba importálva szűrtem, majd 

több lépésben egy mérési rekord táblázatot generáltam, amiből a mérések átlagát, és a 

négyzetes hibák átlagát meghatároztam.  

 

Az eredményeket grafikonon és táblázatban ábrázoltam. A vizsgálat eredmények alapján, 

az Acclima cég szenzorai követik legjobban a gyári előírásokat és abszolút értelemben is a 

legjobban teljesítettek. Pozitív meglepetés volt az SMT100 szenzor teljesítménye, amely 

kb. fél áron vásárolható meg, egy kicsivel gyengébb, de még mindig nagyon jól használható 

eredményt produkált az Acclima típusokhoz viszonyítva. Az Acclima 315, 315L típusok 

kutatási és öntözésvezérlési feladatokra természetes talajokban kiválóan megfelelnek. Az 

Acclima 310S, SMT100 szenzorok öntözésvezérlésre megfelelőek. A Decagon GS3, 5TE 

és az MT10 szenzorok helyszíni kalibrációval öntözésvezérléshez megfelelőek. A többi 

szenzor esetében bár vannak bíztató részeredmények, további vizsgálatokra van szükség a 

használati terület megállapításához.  

 

Az alkalmazott vizsgálati módszer alkalmas a szenzorok minőségi sorrendjének 

meghatározásához. Kiderült a mérések eredményéből, hol kellene javítani a módszeren a 

megbízhatóbb végeredményekhez, amire egy javaslatot is tettem a „3.3 A talajszerű 

közegben tesztelés értékelése és javítási lehetősége” alfejezetben. A módosított módszer 

lehetőséget ad a talajnedvesség mérő szenzorok vizsgálata mellett a méréshez használt 

mintaközegek pF görbéjének a felvételére is. 
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A laborteszt mellett a terepi tesztelésre is szükség van a végső értékeléshez. A valóságos 

talajban sok zavaró tényező van (kövek, gyökerek, talajlakók, szerves anyag). Továbbá 

korrózió léphet fel, ami befolyásolja a mérések pontosságát, ráadásul időben változó 

jellegű, főleg ha a tenyészidőt követően is maradnak a szenzorok a talajban. 

Megvizsgálandó, hogy a talajhoz történő kalibráció mely szenzoroknál hagyható el, és 

melyeknél fontos része az alkalmazástechnikának. Erre irányuló adatgyűjtést 5 különböző 

kísérleti rendszeren elkezdtem, a megfelelő vizsgálati módszer kialakítása céljából. 
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