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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A precíziós gazdálkodás gyakorlati alkalmazása egyre elterjedtebb hazánkban. A 

gazdálkodási területről gyűjtött adatok köre és minősége meghatározza az elemzések és 

ezen keresztül a gazdálkodási területen folyó munkaműveletek minőségét. A precíziós 

gazdálkodáshoz alapvető adatbázist képeznek a GPS koordinátákhoz rendelt hozam, 

valamint a terület tápanyag-tartalma. Napjainkban megjelentek a mezőgazdaság 

számára is értékes információkat nyújtó nagy pontosságú tárérzékeléssel gyűjtött 

adatok.  

Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy a precíziós technológiát hogyan 

segíthetik a légi távérzékelés által szolgáltatott nagypontosságú adatok, amelyek a 
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lehetővé teszik a mintaterület minél pontosabb megismerését és a területen végbemenő 

folyamatok (víz akkumuláció, lefolyási viszonyok meghatározása, erózió) modellezését. 

A helyspecifikus és hagyományos gazdálkodás összehasonlítására szolgáló 

mintaterület Gyöngyöspata külterületén található, a kezelt terület 20,2 ha a kezeletlen 

terület 21,6 ha nagyságú. Munkánk során a gazdaság által készített 2011-es évi 

hozamtérképet használtuk fel. Kutatási célunk, hogy megvizsgáljuk a termés 

mennyisége és a mikrodomborzat közötti összefüggéseket, valamint a mikrodomborzat 

termés mennyiségére gyakorolt hatását. A termés mennyiségét, valamint a termés 

biztonságot a talaj vízháztartási jellemzői befolyásolják. Véleményünk szerint, a talaj 

vízháztartási jellemzői erősen függnek az adott terület mikrodomborzatától, hiszen a 

lejtős területekről a nagyobb mennyiségű, intenzívebb csapadék lefolyik, mielőtt még a 

talaj raktározni lenne képes, míg a sík területeken hasonló talajadottságok mellett is 

nagyobb valószínűséggel tud a csapadék raktározódni a talajfelszínen való hosszabb 

tartózkodási idő miatt. Egy tábla aszályérzékenysége ennek alapján véleményünk 

szerint helyspecifikusan is értelmezhető. 

A domborzati viszonyok vizsgálatához LiDAR technológiát alkalmaztunk. A légi 

lézerszkennelést végeztünk Leica ALS-70 HP szenzorral, amely felvételezésből 

előállítottuk Digitális Domborzati Modell-t (DDM) a mintaterületre. A Digitális 

Domborzat Modell (DDM) lehetővé tette a terület lejtési viszonyainak és a felszín 

érdességi viszonyainak pontos megismerését. A DDM előállítása osztályozó 

algoritmusok segítségével történt, amely alapján a terület lejtési viszonyairól kaptunk 

képet. A DDM-ből a 10*10 m-es cellákra számított rétegek (DDM lejtő átlag és szórás, 

flowacc átlag és szórás) és a hozam között statisztikai kapcsolatot vizsgáltuk. A 

lefolyási viszonyok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a területre lehulló csapadék 

mozgásában, és ezen keresztül a tápanyagok felvehetőségnek befolyásolásában. Az 

akkumulációs zónák meghatározásával a víz lefolyásának a szögét és a területen lévő 

hosszát kaptuk meg. A hozamtérkép alapján azonban a kontroll parcella egyes területein 

magasabb hozamot tapasztaltunk. Véleményünk szerint, ezen a területen a sík 

terepviszonyoknak köszönhetően a tápanyagok felvehetőségéhez szükséges víz 

rendelkezésre állt, valamint az erózió hiánya miatt tápanyagok kimosódásával sem kell 

számolnunk. Ezen a magasabban fekvő É-K-i részen kevés akkumulációs zóna 

található, tehát a csapadék nem folyik el az alacsonyabb részek felé, így lehetősége van 
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a talajnak a víz raktározására, amelyből következik, hogy kisebb a talaj- és 

tápanyagveszteség. 

Javaslatunk szerint a légi lézerszkennelt adatokból készített DDM a terület erózió 

viszonyainak leírására alkalmas, amivel akár területi inhomogenitás is számítható. 

Részletes talajtérkép és mikroklimatikus adatokkal kiegészítve akár pontos 

erózióbecslésre is alkalmas lehet. 

 

Kulcsszavak: precíziós növénytermesztés, LiDAR, hozamtérkép. 

 

BEVEZETÉS 

 

A precíziós technológia jelentőségét és jövőjét tekintve Tamás (2001) megállapítja, 

hogy a növényi kultúra termésének nagysága genetikai, ökológiai és technológiai 

tényezők együttesének hatása, a termőhelyi viszonyok függvényében egy adott táblán 

belül is jelentős változatosságot mutathat. Mivel hazánkban összetett talajtani viszonyok 

jellemzőek, ezért a precíziós technológia bevezetését elsősorban a termőhely 

változatossága indokolja. Szabó (2007) kiemeli, hogy a precíziós növénytermesztés egy 

termőhely-specifikus rendszert jelent, ahol a termőhely és a termés részletes, tábla 

szinten belüli felmérése (talaj- és növényvizsgálat, terméselemzés), illetve ezek 

eredményeinek korszerű térinformatikai módszerekkel történő feldolgozása és kezelése 

megy végbe. A precíziós növénytermesztés egyik alapinformációját a hozamtérképek 

jelentik, amelyek a táblán belüli hozamingadozásokat jelenítik meg. A 

hozamingadozások alapján képet kaphatunk a talaj termőképességéről, a tápanyag-

visszapótlási gyakorlat és az alkalmazott agrotechnika színvonaláról (Székely, 2000). 

Napjainkban a Globális Műholdas Helymeghatározó Rendszer (GNSS) jelentős és 

fontos szerepet tölt be az összes olyan területen, amely érinti a Föld felszínének 

precíziós pontosságú helymeghatározását (Jina–Komjathy 2010). A GNSS használat 

általánossá vált a mezőgazdasági felhasználók körében és a termelőket képessé teszi a 

termésmennyiség optimalizálásra a különböző talajadottságok figyelembevételével a 

hatékonyabb termelés érdekében. Sok mezőgazdasági navigációs rendszer valós idejű 

GNSS navigációs rendszerrel segíti és ellenőrzi a munkagépeket (Bancroft et al., 2012). 

A korrekció nélküli műholdas helymeghatározás ±3-15 m pontosságú, amely a műhold 
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alapú kiegészítő rendszerrel ±50-60 cm-es pontosság érhető el, amely a mezőgazdasági 

gyakorlatban a permetezés, talajművelés, betakarítás és műtrágyázás elvégzéséhez 

elegendő. A mezőgazdasági alkalmazások esetében a pontos rendszerek akár ±2-2,5 cm-

es vertikális és horizontális pontosságot biztosítanak (Milics 2008). Neményi et al. 

(2006) olyan információs eszközök kifejlesztését látja szükségesnek, amelyek szinte 

képalkotó módban képesek a földfelszín, annak objektumai, illetve a felszínközeli 

rétegek fizikai állapotáról információt szolgáltatni.  

Napjainkban olyan távérzékelési technológiák elérhetőek, amelyek akár néhány cm-es 

felbontásban nagy geometriai pontosság mellett képesek információt szolgáltatni a 

környezetünkről. A légi távérzékelési módszerek közül a passzív rendszereknél a nagy 

terepi felbontású ortofotók és a nagy spektrális felbontású hiperspektrális felvételek 

szolgáltatnak részletes adatokat, akár napi több száz km
2
-es területi teljesítménnyel A 

térinformatikai alkalmazások Illés–Kovács (2007) megállapítása szerint hatékonyan 

tudják támogatni a termőhelyi információk beszerzését, úgymint a domborzat jellemző 

tulajdonságait. Az aktív távérzékelési technológiák közül, a légi lézerszkennelés 

(LiDAR) nyújt nagy pontosságú alapadatot a termőterületekről. A LiDAR pontfelhőből 

a legtöbb esetben a felszín pontos magassági viszonyait tartalmazó digitális 

domborzatmodellt (DDM) és digitális felületmodellt (DFM) állítanak elő (Szatmári 

2003). 

A precíziós mezőgazdaság kulcskérdése a mezőgazdasági táblán belüli tulajdonságok 

térbeli eloszlásának meghatározása, amely alapján az agrotechnikai kezelések 

megvalósíthatók (Czinege et al., 2000). Technológiai szempontból alapvető kérdésként 

jelöli meg Jolánkai–Németh (2007) az egyes növényfajok reakcióját az adott 

agroökológiai rendszerben. Az agroökológiai rendszer pontosabb megismeréséhez 

hozzájárulnak a termőhelyi tulajdonságok térbeli megismerése.  

Szabó (2007) megfogalmazása szerint a térbeli kiterjesztés egy speciális esete az 

átlagminta alkalmazása. Az átlagminta egy jól definiált és megtervezett pontsorozatból 

vett egyedi minták összekeveréséből származik. Az átlagminta reprezentálja a 

területegységet, azonban kevésbé jellemzi a termőhely heterogenitását. A távérzékelt 

technológiák nyújtotta nagy mintavételi gyakoriság alkalmas lehet egyes tulajdonságok 

térbeli jellemzéséhez, hozzájárulva a precíziós technológiák információ igényéhez.  
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Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy a precíziós technológiát hogyan 

segíthetik a légi távérzékelés által szolgáltatott nagypontosságú adatok, amelyek a 

lehetővé teszik a mintaterület minél pontosabb megismerését és a területen végbemenő 

folyamatok (víz akkumuláció, erózió) modellezését.  

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A vizsgált terület Gyöngyöspata külterületén található. A mintaterületet 160,88 ha-os 

táblából jelöltük ki, a kijelölt területet két részre osztottunk. A kezelt terület 20,2 ha, a 

kezeletlen terület 21,6 ha nagyságú. A továbbiakban a számításokat erre a mintaterületre 

végezzük el. 

A vizsgált területen 2006-ban történt alapadat felvétel, valamint az első hozamtérkép 

2007-ben készült. A korábbi vizsgálati eredményekből megállapítottuk (Ambrus et al., 

2008) a területen az őszi búza termésátlaga és minősége rendkívül heterogén. A 

talajvizsgálati eredmények szerint a terület foszfor ellátottsága több helyen korlátozó 

tényezőként jelenhetett meg a termés mennyiségére és minőségére egyaránt. A 2007-es 

évtől kezdődően a táblát kétfelé választottuk kezelt és kezeletlen kontroll részre (1. 

ábra). A precíziós tápanyag-visszapótlás módszertanának megfelelően a kezelt 

mintaterületre helyspecifikusan juttattunk ki műtrágyát monofoszfát formájában, még a 

kontroll részre a hagyományos gazdálkodás során alkalmazott tápanyag-visszapótlási 

módszert használtunk. Célunk az volt, hogy a kezelt terület foszfor ellátottságát 

optimalizáljuk, így biztosítva a termés mennyiségi és minőségi adatainak szórásának 

csökkenését. 
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1. ábra A mintaterület felosztása (fekete: kezelt, szürke: kezeletlen) 

Figure 1. Location of the study site (black: treated, grey: untreated) 

 

A légi távérzékelési rendszerek közül a hiperspektrális technológiára AISA Eagle II 

szenzorral készített felvételt alkalmaztuk, míg a felszín geometriai viszonyainak 

vizsgálatára nagy teljesítményű Leica ALS-70 HP lézerszkennerrel készítettünk 

pontfelhőt. 

A hiperspektrális felvételek Piper Aztec típusú repülőgépbe szerelt, push-broom 

típusú AISA Eagle II hiperspektrális kamerával készültek a látható és a közeli-infra 

tartományban (VNIR). A felvételezés a teljes sávszélességben (400-1000 nm) 4,5 nm-es 

mintavétellel történt, így minden egyes képpont 128 spektrális csatornát tartalmaz. A 

navigációs adatok rögzítését egy OxTS RT 3003 típusú, nagypontosságú GNSS/INS 

rendszer végezte. A felvételek 2012. augusztus 20-án készültek, az alábbi repülési 

paraméterekkel: 

 repülési magasság (AGL): 1500 m 

 repülési sebesség: 55 m/s 

 sávszélesség: 400-1000 nm 

 sávok átfedése: 30% 

 terepi felbontás: 1,5 m. 
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A repüléssel egy időben terepi spektrum mérést is végrehajtottunk ASD FieldSpec3 

típusú terepi spektrofotométerrel, különböző homogén felszíneken, illetve ismert 

reflektanciájú referencia ponyván. Ezeket a későbbiekben atmoszférikus korrekcióhoz 

használjuk fel. A hiperspektrális adatok előfeldolgozását a Specim cég által fejlesztett 

CaliGeoPro program segítségével végeztük el (radiometriai és geometriai korrekció). 

A légi lézerszkennelést Leica ALS-70 HP szenzorral végeztük el (2. ábra). A LiDAR 

rendszerek másodpercenként több mint 100 ezer impulzust képesek kibocsátani, amely 

a transzmitter által kibocsátott impulzus kibocsátási idejének és a visszavert impulzus 

beérkezési idejének nagy pontosságú meghatározásán alapszik. A légi LiDAR előnye, 

hogy gyorsan, nagy pontosságú adatgyűjtésre alkalmas a föld felszínéről, nagy 

területről, és képes olyan területeken is mérni ahol a földi geodéziai méréseket csak 

nagy erőforrásigénnyel lehetne megvalósítani. 

 

2.ábra A mintaterület elhelyezkedése a hiperspektrális felvételen 

Figure 2. Situation of study site on the hyperspectral image 
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A LiDAR felvételezésből előállított Digitális Domborzati Modell (DDM) vízszintes 

értelemben 20 cm, magassági értelemben ~5-10 cm-es pontossággal készült. Az 

alkalmazott LiDAR technológia teljes jelalakos (full waveform) LiDAR rögzítő és 

feldolgozó rendszer. Hasznos repülési magasság: 200 – 3500 méter (AGL), effektív 

impulzus sűrűség: 500 KHz. Az eszköz alkalmas minimum 4 db visszaverődés 

detektálására és digitális rögzítésére minden kiküldött jelből és minimum 3 db 

visszaverődés intenzitásának digitális rögzítésére. A légi lézerszkennelt felvételek 2014 

tavaszán készültek a bemutatott szenzorrendszerrel. Az felvételezés során előállított 

pontfelhő átlagos pontsűrűsége 10 pont/m
2
 volt, 20%-os sávok közötti átfedés, 800 

méter terep feletti repülési magasság és 50° látószög (FOV) beállítási paraméterek 

mellett. 

A LiDAR pontfelhőből (3. ábra) készített Digitális Domborzat Modell (DDM) 

alkalmas a terület lejtési viszonyainak és a felszín érdességi viszonyainak pontos 

megismerésére. A DDM előállítása osztályozó algoritmusok segítségével történt, 

amelyek elemzik a LiDAR adathalmaz pontjainak elhelyezkedését, magassági 

jellemzőjét és ez alapján különböző osztályokba sorolják azokat (pl. talajfelszín pontjai, 

cserje szint, fás szárú vegetáció, épületek, stb.). Munkánk során az UTM 34N és az 

Egységes Országos Vetületi Rendszert (EOV) használtuk. 

 

3. ábra Osztályozatlan pontfelhő LAS formátumban 

Figure 3. Unclassified point cloud in LAS format 
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A hiperspektrális felvételek feldolgozása ENVI/IDL 5.0 szoftverkörnyezetben történt. 

A vegetációs indexek további értékelését ArcGIS 10.1 programmal végeztük el. A 

LiDAR adatokból készített DDM, valamint a hozamtérkép további feldolgozása az 

ArcGIS 10.1-es programmal történt. A statisztikai elemzésekhez IBM SPSS Statistics 

18 programot alkalmaztuk. 

 

EREDMÉNYEK 

 

A távérzékelt adatokkal való összehasonlíthatóság érdekében a 2011-es évben a 

hozamtérképet átalakítottuk raszterből képzett transzformált vektor térképre (3. ábra), 

annak érdekében, hogy a nagypontosságú távérzékelt adatokkal összevethetők legyenek 

az adatok. A raszterek mérete 10×10 m. A raszter nagyságát a hozammérővel felszerelt 

kombájn mintavételi területe alapján határoztuk meg. Minden raszter egy átlagminta 

értékét tartalmazza. A 10 m-es felbontásra számított termésátlagok 1,1-6,3 t/ha értékek 

között változtak. Az erőgép GNSS rendszere által készített domborzati térkép 1,5 m-es 

lépésközű, amely ugyan megmutatja a terület lejtőviszonyait, azonban ezekkel az 

eszközökkel nem készíthető pontos Digitális Domborzati Modell, ezért ezeket az 

adatokat nem alkalmaztuk a további vizsgálatoknál. 

Az osztályozott lézerszkennelt pontfelhőből digitális terepmodellt állítottunk elő (4. 

ábra) amelyen jól vizsgálhatóak a terület lejtésviszonyai. A későbbiekben az eredetileg 

UTM34N koordináta rendszerben és ellipszoid feletti magassági adatokat Balti feletti 

magassági értékekké számítottuk át. A DTM alapján a legmagasabban fekvő pontok a 

tengerszint felett 190,44 m-re találhatók és a legalacsonyabban fekvő pont 155,82 m 

magasan helyezkedik el. A mintaterületen mérhető legnagyobb szintkülönbség 34,62 m. 
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4. ábra A mintaterületről készítet DDM (a) és a lejtő raszteres térképe (b). 

Figure 4 DTM of study site (a) and classified slope image (b) 

 

A 6. ábrán látható a DDM-ből számított lejtőviszonyok, ahol világos sávban markáns 

vonalként jelennek meg a vizsgált terület a nagyobb lejtéssel rendelkező részei. A lejtő 

szög képpontjainak számításakor bilineáris interpolációt alkalmaztunk. Egy-egy raszter 

értékét a raszteren belüli pontok magasságának súlyozott számtani középe adja. Így 

minden raszter egy interpoláló felület, azaz egy vízszintes helyzetű kiegyenlítő sík. A 

felbontás kiválasztásánál különböző beállításokat teszteltünk 0,2-5 m-ig. A további 

feldolgozásra az 1 m-es felbontást választottuk, mert az ennél részletesebb adat 

esetében, a felszíni érdességi viszonyok és a pontfelhő szórása (átlagosan 2-6 cm) miatt, 

túl „zajos” volt az interpolált terepmodell. Az 1 m-nél nagyobb cellaméretek esetében 

eltűntek a felszíni lefolyás szempontjából fontos felszíni formák. A kutatás következő 

fázisában a lefolyási zónákat és azok hosszát határoztuk meg a vizsgálati területen. A 

lejtési viszonyok mellett fontos tudnunk, hogy mely irányból, milyen hosszban érkezik 
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az akkumulációs zónákba a víz. A talaj tápanyag-szolgáltatási és felvételi folyamatai 

tér- és időparaméterekkel írhatók le. A tápanyagok mozgását a területre lehulló 

csapadék mennyisége, intenzitása, időbeli eloszlása és a terület domborzati adottsága 

együttesen befolyásolja. Míg a nitrogén gyorsan mozog a talajban, így kimosódásra 

hajlamos, addig a foszfor és a kálium a lassan mozgó elemek közé tartoznak. Az 

akkumulációs zónák megmutatják a víz lefolyásának szögét és a vízfolyás hosszát a 

területen. (5. ábra) 

 

5. ábra Lefolyási csatornák elhelyezkedése a mintaterületen 

Figure 5. Location of the accumulation zones on the study site 
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6. ábra. A mintaterületre számított 10*10 m-es felbontású terméstérképe az átlag (a) 

és szórás értékekkel (b) megjelenítve 

Figore 6. Classified yield map (a) and deviation of yield values (b) in 10*10m ground 

resolution 

 

Az akkumulációs zónák megmutatják, hogy a csapadék, a terület mely részén folyik 

össze. Az 5. ábrán látható, hogy az akkumulációs zónák száma kevesebb a magasabban 

fekvő É-K-i részen, tehát erről a részről a csapadék nem folyik el az alacsonyabb részek 

felé, így lehetősége van a talajnak a víz raktározására, amelyből következik, hogy 

kisebb a talaj- és tápanyagveszteség. 

Korábbi kutatásunk során (Ambrus et al., 2015) megállapítottuk, hogy a 

hiperspektrális felvételekből számított keskenysávú hiperspektrális indexekből terepi 

kalibrációs mérések alkalmazásával lehet becsülni egy adott területen a termés hozamát. 

A nagy terepi felbontású felvétel alkalmas lehet a területi heterogenitás számítására. A 

terepi heterogenitás számítására 10*10 m-es felbontású fedvényt alkalmaztunk. Az így 

számított fedvény terepi felbontása megegyezik az erőgép által szolgáltatott legjobb 

terepi felbontású adattal. Minden egyes cellára kiszámítottuk az átlagot ( ) és a szórást 
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(s). A becsült termésmennyiség és a szórás együttes vizsgálatával meghatározhatóak 

azok a területek ahol nagy a területi inhomogenitás (6. ábra). 

Vizsgálatainkkal választ kerestünk arra a kérdésre, hogy a termésátlagban 

tapasztalható területi eltérések milyen kapcsolatban állnak a domborzati viszonyok 

változékonyságával. A 7.(a.) ábrán jól látható, hogy a hiperspektrális légi felvételből 

számított nagy terepi felbontású (1 m) modellen az őszi búza hozamának terepi 

változatossága, a 7.(b.) ábrán a vegetációs térképen kirajzolódnak a szűk 

keresztmetszetű eróziós árkok. A modell tehát alkalmas a terület térbeli pontos 

megismerésére. 

 

 

7. ábra. Részlet a hiperspektrális felvételből számított terméstérképből (a.) és a 

lézerszkennelt adatból készített osztályozott lejtő térkép és eróziós barázdák (b.) 

Figure 7. Detailed yield map was calculated from hyperspectral image (a) and 

accumlation zones was delineated from laserscanner point cloud (b) 

 

Megvizsgáltuk, hogy a DDM-ből a 10*10 m-es cellákra számított rétegek (DDM lejtő 

átlag és szórás, flowacc átlag és szórás) és a hozam közötti statisztikai kapcsolatot. 

Egyetlen független változó alkalmazása esetén az átlag lejtő értékek és a hozam között 

gyenge statisztikai kapcsolatot találtunk (R
2
 = 0,51). A lineáris modell számításakor a 
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„flow accumlation” és a lejtő értékek (mint független változók) együttes alkalmazásával 

valamivel szorosabb (R
2
= 0,56) statisztikai kapcsolatot tudtunk kimutatni a 

terméstérképpel. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A vizsgált területen 2006 óta gyűjtött adatok azt mutatták, hogy az őszi búza hozama 

nagy térbeli változatosságot mutatott. A 2007 óta alkalmazott precíziós tápanyag-

visszapótlási technológia ugyan csökkentette a termésátlag ingadozásokat, azonban a 

kontroll parcella bizonyos részein továbbra is magasabb és homogénebb volt a termés, 

mint a kezelt területen.  

A nagy felbontású légi távérzékelt felvételek elemzésével lehetőség volt a táblán 

belüli inhomogenitás becslésére. A hiperspektrális légi felvételekből számított modell 

segítségével nagy terepi felbontással (1 m) becsülhető volt az őszi búza térbeli 

változékonysága. Akár a szűk keresztmetszetű eróziós árkok is pontosan kirajzolódtak a 

vegetáció térképen. A modell alapján számított nagy térbeli felbontású hozamtérképen 

olyant térbeli problémák is feltárhatók, amely a betakarítás során készített hozamtérkép 

(max. 10 m terepi felbontás) alapján nem volt lehetséges.  

A tápanyagok helyspecifikus kijuttatásának hatását a domborzat és rajta keresztül a 

lejtési és lefolyási viszonyok tovább módosíthatják, ezért ennek pontosabb 

megismerésére van szükség. A lefolyási viszonyok kulcsfontosságú szerepet töltenek be 

a területre lehulló csapadék mozgásában, és ezen keresztül a tápanyagok 

felvehetőségnek befolyásolásában. A LiDAR adatokból számított lejtőtérkép alapján 

meg lehet határozni azokat a területeket ahol az erózió hatása miatt jelentősebb 

tápanyagveszteség és kedvezőtlenebb vízgazdálkodási tulajdonság alakul ki a talajban. 

A biomassza térképpel összevetve is kimutatható volt a lejtő hatása a 

termésmennyiségre a lejtős területen. 

 

Az akkumulációs zónák megmutatják a területen a víz mozgásának szögét és a lefolyás 

hosszát, amelyből további elemzéssel meghatározhatók az eróziós barázdák. A 

domborzati viszonyok befolyásolhatják a terület aszályérzékenységét. A talaj 
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vízraktározó képessége helyspecifikus talajműveléssel javítható, de a domborzat 

alapvetően determinálja a terület aszályérzékenységen keresztül a termésbiztonságot.  

Az adatgyűjtés minősége erősen befolyásolja az eredmények felhasználhatóságát. A 

mintavételi sűrűség a különböző vizsgálatok során ideális esetben azonos. 

Megállapítottuk, hogy a hozammérővel felszerelt kombájn által gyűjtött hozamadatok és 

a nagy pontosságú távérzékeléssel gyűjtött adatok (LiDAR), a mintavételi sűrűség 

nagyfokú eltérése miatt együtt nem értékelhetők hatékonyan.  

A biomassza potenciál felmérésre a hiperspektrális és LiDAR felvételek elemzése 

nyújthat összehasonlítható eredményt, mivel a két rendszer adatgyűjtési pontossága 

közel azonos. A távérzékelt adatokkal (LiDAR) pontos Digitális Domborzati Modell 

készíthető a területről, amely a precíziós növénytermesztés számára is fontos 

információt jelenthet a területen végbemenő folyamatok modellezéséhez. A lejtős 

területek azon részén, ahol a felszín magasságának is nagyobb a szórása – eróziós 

barázdák kialakulása valószínűbb. A precíziós tápanyag-visszapótlás során a 

kijuttatandó tápanyag mennyisége tovább differenciálható ezen információk birtokában. 

A légi lézerszkennelt adatokból készített DDM-t akár a vegetációs időszakon kívül is el 

lehet készíteni így a betakarítás előtti időszakban információhoz juthatunk az aktuális 

terepviszonyokról. 
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SUMMARY 

 

Nowadays environmental protection and sustainable production are obligatory for all 

producers. With precision agriculture it is possible to meet all the requirements of 

sustainable production. The satellite-based positioning is the main element of precision 

agriculture because the entity of agricultural production - the land - can be handled 

based on its heterogeneity. By the utilization of agricultural GIS the cognition of land - 

the basic tool of agricultural production and the monitoring of running processes 

become possible. The study site is located between Gyöngyös and Gyöngyöspata, 1 km 

far from Gyöngyöspata. The study site is selected from a 160,88 ha field and it is divide 

to two parts. The treated area is 20,2 ha and the untreated is 21,6 ha. The soil 

characteristics of the study area and the surrounding lands are composed because the 

rock quality, the relief, the macro- and mezo-climate, the evaporation and runoff 

conditions and the vegetation are very varied. 

For hyperspectral data acquisition push-broom type AISA Eagle II sensor was used 

(equipped into a Piper Aztec). To evaluate the geometry of the terrain Leica ALS-70 HP 

airborne laser scanner was used. The hyperspectral data acquisition with the AISA 
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Eagle II hyperspectral sensor was fulfilled in the visible and near infrared (VNIR) 

spectra. Assessment was done in full spectral width (400-1000 nm) with 4,5 spectral 

resolution- each pixel contained 128 spectral bands. Navigation data was collected with 

and OxTS 3003 high precision GNSS/INS system. 

Airborne laser scanning was fulfilled with Leica ALS-70 HP sensor. The horizontal 

accuracy of the digital terrain model (DTM) based on ALS data was 20 cm. The vertical 

accuracy was approximately 5-10 cm. The aerial laserscanning was taken place in 

spring 2014. The average point density of the point cloud was 10 point/m2, the overlap 

was 20%, the flight altitude was 800 m and the field of view was 50°. The used 

geographic reference system were UTM 34N and Hungarian Spatial Reference 

HD72/EOV. 

 

For effective comparison the yield map of 2011 had to be transformed to the same 

format as the high precision LiDAR data assesses in 2011. The resolution of the raster 

was 10 x 10 m. The size of the raster was determined by the sampling area of the 

harvester equipped with yield mapper. Each raster contains the values of average yield. 

The average yield that was calculated to the 10 m resolutian varied between 1,1 and 6,3 

t/ha. From the classified laserscanned point cloud digital terrain model was interpolated 

to investigate the micro-relief of the area. The elevation values on the DTM varied 

between 155,82 and 190,44 m. The slope characteristics calculated from the DTM 

highlighted the areas with larger slopes. We were looking for the reasons for how the 

varieties of relief characteristics determine the spatial differences of the average yield. 

We examined that what is the statistical relationship between the calculated layers from 

the DTM (10*10 m resolution) (slope average and deviation, flowacc average and 

deviation) and the average yield. If only one independent variable was used the 

relationship between the average slope values and yield was weak (R2 = 0,51). During 

the calculation of linear model with common use of flow accumulation and slope values 

(as independent variables) the relationship between the yield map was a bit stronger (R2 

= 0,56) but the results did not change deterministically. Due to the accuracy of sampling 

the erosion dikes formed on the vegetation map. The accumulation zones show the 

direction and length of water flow from which erosion dikes can be determined. Relief 

and soil characteristics have a deterministic role in drought sensitivity. During the 
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determination of drought sensitivity the water storage ability of the soil has a great 

importance. The site-specific know of draught sensitivity modifies the determination of 

the amount of nutrient supply. 

 

Keywords: precision farming, LiDAR, yield map 

 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

 

A kutatást az EFOP-3.6.1-16-2016-00017 „Nemzetköziesítés, oktatói, kutatói és 

hallgatói utánpótlás megteremtése, a tudás és technológiai transzfer fejlesztése, mint az 

intelligens szakosodás eszközei a Széchenyi István Egyetemen“ projekt támogatta 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

Ambrus A., Hidvégi Sz., Láposi R. (2008): Precision method’s impacts on quality, 

quantity and soil in growing winter wheat. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Cereal 

Research Communication, Volume 36, p. 367  

Ambrus, A., Burai, P., Lénárt, Cs., Enyedi, P., Kovács, Z. (2015): Estimating biomass of 

winter wheat using narrowband vegetation indices for precision agriculture. Journal of 

Central European Green Innovation III: (2) pp. 13-22 

Bancroft, J.B., Morrison, A., Lachapelle, G. (2012): Validation of GNSS under 500,000 

V Direct Current (DC) transmission lines, Computers and Electronics in Agriculture, 

Volume 83, April 2012, pp. 58–67 

Czinege E., Pásztor L., Szabó J., Csathó P., Árendás T. (2000): Térinformatikai 

alapokra épülő műtrágyázási szaktanácsadás. Agrokémia és talajtan, pp. 49:55-64 

Illés G., Kovács G. (2007): Térinformatika az erdészeti termőhely-értékelésben. 

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ. Konferencia kötet. MTA 

TAKI. pp. 177-184. 

Jina, S., Komjathy, A. (2010): GNSS reflectometry and remote sensing: New objectives 

and results, Advances in Space Research, Volume 46, Issue 2, 15 July 2010, Pages 111–

117 GNSS Remote Sensing-1 



AmbrusA. – Burai P. – Bekő L. – Jolánkai M. 

103 

 

Jolánkai M., Németh T. (2007) In: Németh T. ,Neményi M., Harnos Zs (szerk.): A 

precíziós mezőgazdaság módszertana, MTA TAKI, Szeged pp. 63-74 

Milics G. (2008): A térinformatika és a távérzékelés alkalmazása a precíziós 

(helyspecifikus) növénytermesztésben, Phd értekezés, Pécsi Tudományegyetem 

Neményi M. (2007): A precíziós növénytermesztés technológiai műszaki 

feltételrendszere, kutatásásnak előzményei és filozófiája. In: Jávor A., Kovács J. 

(szerk): A korszerű tápanyaggazdálkodás műszaki feltételei. Debreceni Egyetem, 

Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen, pp. 25-33 

Szabó J. (2007): A precíziós mezőgazdaság módszertana, In: Németh T. ,Neményi M. 

Harnos Zs (szerk.): MTA TAKI, Szeged pp 48-58 

Szatmári J. (2003): Felszín- és domborzatmodellezés légi lézerletapogatással,  LIDAR, 

DDM Phare HU0008-02 SZTE – Térinformatika, Természettudományi Kar, 

Földtudományok Doktori Iskola 

Székely Cs. (2000): Tervezési módszerek és eljárások. In: Buzás Gy., Nemessályi Zs., 

Székely Cs. (szerk): Mezőgazdasági üzemtan I. (10. fejezet) Budapest: Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó; pp. 272-328. 

Tamás J. (2001): Precíziós mezőgazdaság elmélete és gyakorlata. Mezőgazdaság 

Szaktudás Kiadó, Budapest, p. 144 

 

A szerzők levélcíme – Adress of the authors:  

 

AMBRUS Andrea 

Eszterházy Károly Egyetem  

Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar 

Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet 

H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36. 

E-mail: ambrus.andrea@uni-eszterhazy.hu 

 

  



 Precíziós növénytermesztési technológiák és nagy felbontású légi távérzékelt adatok …….. 

104 

 

BURAI Péter 

Eszterházy Károly Egyetem  

Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet 

H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36. 

E-mail: burai.peter@uni-eszterhazy.hu 

 

BEKŐ László 

Eszterházy Károly Egyetem  

Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet 

H-3200 Gyöngyös Mátrai út 36. 

E-mail: beko.laszlo@uni-eszterhazy.hu 

 

JOLÁNKAI Márton 

Szent István Egyetem 

Növénytermesztési Intézet 

H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

E-mail: Jolankai.Marton@mkk.szie.hu 


