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N Y É K I  A N I K Ó  É VA 1

Növénynövekedési modellek fejlesztése a precíziós 
növénytermesztés rendszerének megfelelően

1. BEVEZETÉS

Kutatási területem a szimulációs növénytermesztési modellek adaptálása a pre-
cíziós, helyspecifikus növénytermesztés feltételeinek megfelelően. Eddigi vizsgá-
lataimban a talaj heterogenitását figyelembe véve az úgynevezett kezelési egy-
ségeket adaptáltam úgy, hogy a talaj variabilitását helyspecifikus talajellenállás 
– elektromos vezetőképesség –, nedvességtartalom alapján validáltuk. 

Számos olyan hozamelőrejelző modell van használatban, amely képes a nö-
vény-talaj-légkör dinamikája alapján különböző szimulációkat is végezni, me-
lyeket nemcsak szaktanácsadásra, de tudományos hipotézisek bizonyítására is 
alkalmaznak. A DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) 
szoftver több modult is magában foglal, illetve lehetővé teszi, hogy management 
zóna szinten – helyspecifikusan – tudjuk elemezni a növényi növekedést. A rend-
szer egy management zóna szimulációjához több mint 50 inputadatot igényel, to-
vábbá napi léptékű meteorológiai adatokat. A precíziós növénytermesztés táblán 
belüli egységei ma már akár m2-es foltokat is jelenthetnek. Ezekről az egységekről 
a kézi adatgyűjtés (pl. talajmintavétel és laboranalízis) egy ilyen modellhez, annak 
költség, valamint időigénye miatt kivitelezhetetlen. A távérzékelési (műholdak, 
drónokra szerelt kamerák) eljárásokkal ma már gyorsan készíthetőek nagyfel-
bontású képek. Multi- és hiperspektrális képalkotással nemcsak talajparaméterek 
gyűjthetők, hanem növényi információk is (pl. NDVI, LAI index). A kutatási 
tervben vállaltnak megfelelően a következőkben a precíziós növénytermesztés 
feltételrendszerében a talajszerkezeti és spektrális tulajdonságainak összefüggé-
seit, meghatározásának egyik lehetséges módját mutatom be. 

2. IRODALMI HÁTTÉR

A talaj kémiai és fizikai paramétereit ma egy átlagos mintavételezési stratégián 
és laborvizsgálatok alapján határozzák meg. Ahhoz, hogy a helyspecifikus nö-
vénytermesztés igényeit ki tudjuk elégíteni folyamatos (on-the-go) vagy távér-
zékelésen alapuló technológiákra van szükség. Utóbbi megközelítés a spektrá-
lis – hiperspektrális érzékelés. Ennek előnye, hogy távérzékelési adatbázist lehet 

[1] SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari 
Műszaki Tanszék, egyetemi adjunktus.
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gyűjteni és felhasználni költséghatékony módon, valamint több információt tud 
nyújtani a talaj heterogenitásáról, valamint a talajminőségről.2 Ezt a módszert 
számos szerző alkalmazta a talaj szervesanyag tartalmának meghatározására.3

Megállapították, hogy a 400-800 nm-es és a 950-1500 nm-es spektrális régiók 
érzékenyek a talaj tápanyag-összetételére.4 Szoros kapcsolatot találták az agyag és 
a vasoxid mennyisége között (r2 = 0,90), míg az agyagtartalommal szignifikáns 
összefüggést csak a 2300 nm-es spektrumtartományban figyelték meg.5 

A vis-NIR spektrális információk feldolgozására főkomponens és faktorikus 
diszkriminancia-analízis kombinációját használták.6 A proximális érzékelésben a 
talaj textúráját jellemzően többszörös lineáris regresszió vagy részleges legkisebb 
négyzet-regresszió határozza meg. Ezeknek a modelleknek a kalibrálása több-
nyire egy minta adatait használják.7 Vegetációs index, talajszerkezet és víztartó 
képesség közötti összefüggést tártak fel.8 

Hiperspektrális érzékelés esetén a kalibrálás és a validálás nagy fontosságú 
kérdés, a kalibrációs adatok térbeli léptéke vagy általános változékonysága hatá-
rozza meg a kalibráció pontosságát9. A kalibrálásnak ezért helyi körülményeken 
kell alapulnia, a talaj heterogenitásának megfelelően reprezentatív mintákkal. A 
spektrális képalkotást követően a tényeleges légköri zajt ki kell szűrni az adatok 
további feldolgozása, információvá alakítása érdekében. 

[2] Mulder, V. L. – Bruin, S. de – Schaepman, M. E., – Mayr, T. R.: The use of remote sensing 
in soil and terrain mapping – A review, in Geoderma, 2011/162. no., 1–19. o.
[3] Sørensen, L. K. – Dalsgaard, S.: Determination of clay and other soil properties by near 
infrared spectroscopy, 2005, Soil Science Society of America J., 69., 159–167. o., Stevens, A. – 
Van Wesemael, B. – Bartholomeus, H. – Rosillon, D. – Tychon, B. – Ben-Dor, E.: Laborato-
ry, field and airborne spectroscopy for monitoring organic carbon content in agricultural soils, in 
Geoderma, 2008/144. no., 395–404. o., Morgen, C. L. S. – Waiser, T. H. – Brown, D. J. – Hall-
mark, C. T.: 2009. Simulated in situ characterization of soil organic and inorganic carbon using 
visible near infrared diffuse reflectance spectroscopy, in Geoderma, 2009/151. no., 249–256. o.
[4] Thomasson, J. A. – Sui, R. – Cox, M. S. – Al-Rajehy, A.: Soil reflectance sensing for de-
termining soil properties in precision agriculture, in Transaction of the ASAE, 2001/44(6) no., 
1445–1453. o.
[5] Selige, T. – Nätscher, L. – Schmidhalter, U.: Spatial detection of topsoil properties using 
hyperspectral sensing, in Stafford, J. – Werner, A. (eds.): Precision Agriculture, 2003, Wagen-
ingen Academic Publishers, 633–638. o.
[6] Mouazen, A. M. – De Baerdemaeker, J. – Ramon, H.: Towards development of on-line soil 
moisture content sensor using a fibre-type NIR spectrophotometer, in Soil Tillage Res., 2005/80. 
no., 171–183. o.
[7] Mulder (2011): i. m. 
[8] Lozano-Garcia, D. F. – Fernandez, R. N. – Johannsen, C. J.: Assessment of regional bio-
mass–soil relationships using vegetation indexes, in IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 1991/29. 
no. 331–339. o., Wang, X. – Xie, H. – Guan, H. – Zhou, X.: Different responses of MODIS-de-
rived NDVI to root-zone soil moisture in semi-arid and humid regions, in Journal of Hydrology, 
2007/1. no., 12–24. o.
[9] Sudduth, K. A. – Hummel, J. W.: Geographic operating range evaluation of a NIR soil sen-
sor, in Trans. ASAE, 1996/39. no., 1599–1604. o.



343

3. HIPERSPEKTRÁLIS KÉPALKOTÁS ÉS ELEMZÉSI MÓDSZER

Az adatgyűjtést egy 25 ha területű mezőgazdasági parcellán végeztük Mosonma-
gyaróváron. A mintavételezést megelőzően elektromos vezetőképességi térkép 
(ECa) alapján határoztuk meg a talajheterogenitást, valamint jelöltük ki a pozício-
nált mintavételi helyeket (13 mérési hely). A mintavételi helyeken talajmintát vet-
tünk a hiperspektrális méréssel egyidőben, melyeket akkreditált laboratóriumban 
vizsgáltattunk be 17 kémiai és fizikai talajösszetevőre (pH (KCl), KA, NO2+NO3-N, 
P2O5, K2O, Na, Mn, Zn, Mg, Cu, SO4-S, homokfrakció (%), iszapfrakció (%), agyag-
frakció (%), szervesanyag, CaCO3) az USDA10 rendszerének megfelelően. 

A hiperspektrális műszer egy kézi Analytical Spectral Devices (ASD) Field 
Spec11 spektrofotoradiométer volt, mellyel a mintavételi helyeken felvételeket ké-
szítettünk a 350 és 2500 nanométer (nm) hullámhosszok között, 1 nanométeres fel-
bontással két ismétlésben, kétféle mérési módszert alkalmazva: simított és normál 
felszínű talajon. A begyűjtött talajmintákon pedig elvégeztünk egy hiperspektrális 
elemzést laborkörülmények között. Ezeket külön-külön vetettük össze a laborada-
tokkal, hogy ötletet adjon az optimális mérési (fényképezési) technológiára. 

Távlati célunk az, hogy a talajra vonatkozó laborméréseket digitális képekkel 
váltsuk ki. Ezért megvizsgáltuk, hogy az egyes talajösszetevők kimutathatók-e a 
hiperspektrális felvételekből, illetve mely hullámhossz-tartományokra szűkíthető 
a hiperspektrális felvétel.

4. EREDMÉNYEK

A vizsgálat első részeként a hiperspektrális felvételek szomszédos hullámhosszai 
kerültek elemzésre: várakozásainknak megfelelően a képek korrelációja a szom-
szédos hullámhosszakon nagyon magas, csak az esetek 5,3%-ban (115 mérési 
ponton) kisebb 0,98-nál. A normál és simított adatsorok összehasonlításánál a 
szomszédos adatsorok korrelációinak átlaga ugyan alig különbözik (0,9931 – 
0,9939), viszont a korrelációk szórása (0,040 – 0,033) és minimuma már jelen-
tősen eltér (0,095 – 0,436), ami a simított adatsorok előnyét mutatja.

Szakirodalomra alapoztuk a hipotézisünket, hogy a talajösszetevők nem 
egyetlen hullámhosszon, hanem összefüggő hullámhossz tartományokban lesz-
nek kimutathatók, ezért megvizsgáltuk, helyettesíthetők-e a hiperspektrális adat-
sorok adott hullámhossz tartományban vett átlagukkal (vagy összegükkel) – ez a 
többváltozós összefüggéseket egyváltozóssá egyszerűsítené. 

Köztudott, hogy az ún. főkomponens analízis (továbbiakban PCA) képes az 
adatsorok számát variancia-vesztés nélkül csökkenteni. Vizsgálatainkban húszas 
(összefüggő) hullámhossz tartományokat vettünk figyelembe, hogy a domináns 

[10] Soil Survey Staff 2014. Keys to taxonomy (12th ed.). Washington: USDA-Natural Resourc-
es Conservation Service.
[11] https://www.asdi.com/products-and-services/fieldspec-spectroradiometers.
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főkomponens adatsorokat kiértékelhessük. A PCA az adatsorok keresztkorrelációs 
(vagy kovariancia) mátrixán alapul, mely mátrix sajátértékei lesznek a főkompo-
nensek súlyai, sajátvektorai pedig a főkomponens képzés lineáris kombinációjának 
együtthatói lesznek (a főkomponenseket az eredeti adatsorok lineáris kombináció-
jaként állítjuk elő). Ez a keresztkorrelációs mátrix pozitív szemidefinit, ezért min-
den sajátértéke pozitív, és a sajátértékek összege megegyezik a mátrix méretével.

A vizsgált húszas hullámhossz tartományok túlnyomó többségében a PCA 
szerint a legfontosabb főkomponenshez tartozó sajátérték közel 20-nak adódott, 
ami azt jelenti, hogy egyetlen főkomponenssel helyettesíthető a húsz adatsor, a 
főkomponenset előállító lineáris kombináció együtthatói, a sajátvektor kompo-
nensei pedig közelítőleg egyformák voltak, vagyis az adatsorok összegeként/átla-
gaként valóban előállíthatjuk a főkomponenst.

A 1857–1889 nm hullámhossz intervallumon elvégzett PCA azt eredményez-
te, hogy a könyökszabály értelmében (1. ábra) a 33 spektrális adatsort legalább 3 
főkomponens adatsorral (sajátértékeik 17,5484909, 6,40514364, és 3,13851904) 
szabad csak helyettesíteni, ahol az első sajátvektor komponensei most is közel 
egyenlők (átlag: 0,170, szórás: 0,037), de a további sajátvektorok komponen-
sei már nem egyformák. Előjelben is változatosak, hiszen skaláris szorzatuk 0, 
ami következménye azon sajátvektor tulajdonságnak, hogy egymásra merőleges 
bázisvektorokat alkotnak. Tehát általában nem állítható az, hogy egy rövidebb 
spektrum-tartományban mért reflexiók mindig helyettesíthetők a fényintenzi-
tások átlagával.A 2474-2500 nm spektrális hullámhossz intervallumon elvégzett 
PCA is azt az eredményt hozta, hogy a könyökszabály értelmében a 27 spektrális 
adatsort legalább 2 főkomponens adatsorral (sajátértékeik 17,8 és 3,1) kell helyet-
tesíteni. Az első sajátvektor komponensei most is közel egyenlőnek bizonyultak 
(átlag: 0.19, szórás: 0.037, 4. ábra), de a második sajátvektor komponensei már 
nem egyformák, és előjelben is igen változatosak. Ezt követően az összes hullám-
hosszon mért spektrális képek keresztkorrelációs mátrixát soronként vizsgáltuk 
meg. A hullámhosszonként számított 2151 db korrelációs együtthatót 20 osz-
lopos hisztogramba gyűjtöttük, és az így kapott gyakoriság függvényt az átlag, 
ferdeség és csúcsosság/6 statisztikákkal jellemeztük. A 1. és a 2. ábrák azt mu-
tatják, hogy mindhárom statisztika szerint a görbék többnyire nyugodt, stabil 
szakaszokból állnak, a spektrum elején (kb. 1000 nanométerig) – az átlag kivé-
telével – növekvő hullámzást mutatnak. Csak a simított képeken látunk inten-
zív kilengést 1115–1150 nanométer hullámhossz tartományban, viszont 1350 és 
1450 nanométer hullámhosszok között, 1800 és 1950 nanométer hullámhosszok 
között, és a spektrum végén (2400 nanométer fölött) intenzív kilengést mutatnak 
a statisztikák mindkét mérési technológia mellett – az átlag statisztika láthatóan 
kevésbé érzékeny, mint a csúcsosság és a ferdeség. Mivel a hisztogramok a korre-
lációs mátrix sorai alapján készültek, a kilengések arra utalnak, hogy a spektrum 
csak a jelzett hullámhossz tartományokban érzékeny a mérési pozícióra (azaz a 
talaj tulajdonságainak változására).
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1. ábra: A simított talajú képek statisztikái

2. ábra: A normál talajú képek statisztikái

A talaj-összetevők laboradatainak vizsgálata

A sótartalom mint talajparaméter az egész táblán, illetve a mérési pontokon ho-
mogén volt (<0.02 m/m%), ezért a további feldolgozás során nem vettük figye-
lembe. A maradék 16 összetevőre PCA-t alkalmaztunk, hogy feltárjuk a közöttük 
található összefüggéseket. A könyökszabály szerint a laboradatok már három 
főkomponenssel leírhatók, és a sajátértékeket (súly), illetve a sajátvektor kom-
ponenseket (fontosság) figyelembe véve a talajösszetevőket már fontosságuknak 
(varianciájuknak) megfelelő sorrendbe állítottuk.
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A hiperspektrális és a laboradatok kapcsolata

A képi és laboradatok kapcsolatát úgy határoztuk meg, hogy korrelációt számí-
tottunk minden hullámhossz- és minden labor-adatsor (a komponensek hely-
függőek voltak) között. A korrelációk csak szűk hullámhossz tartományokban 
mutattak (abszolút értékben) 0,5-nél nagyobb kiugrásokat, ezért a spektrummal 
kapcsolatos korábbi PCA-k alapján feltételeztük, hogy a spektrális adatok legfel-
jebb tíz hullámhossznyi összefüggő tartománya helyettesíthető a spektrális ada-
tok átlagával. Minden labor-adatsorhoz megkerestük azon 1, 2,…, 10 hosszú hul-
lámhossz tartományt, ahol a labor-adatsor és a hullámhossz tartomány átlagának 
korrelációja (abszolút értékben) maximális volt. A tíz maximum tartomány közül 
választottuk ki ezután a legjobb korrelációjút. Az eredményeket az 1. táblázatban 
foglaltuk össze, természetesen a normál és a simított talajról készült felvételeket 
végig megkülönböztettük. Látható, hogy csak egyetlen esetben (CaCO3) korrelál 
lényegesen jobban (0.08) a labor-adat a normál talajról készült képpel, mint a 
simított talajjal. Ettől eltekintve a laboradatok és a simított talajról készült felvé-
telek átlagosan 0.075-tel jobb korrelációt mutatnak, mint a normál talaj esetén.

További érdekes megfigyelés, hogy a normál talajról készült képeknél az opti-
mális korrelációhoz 12 talaj-összetevőnél csak egy hullámhosszt érdemes figye-
lembe venni, és 4 esetben kettőt. A simított talajnál a spektrális környezet jobban 
korrelál a talaj-összetevővel, 8 esetben kell egy hullámhosszat figyelembe venni, 
8 esetben pedig legalább kettőt, de 7 hullámhossz is előfordul.



347

1. táblázat: A legjobb korrelációk a labor és a spektrális adatok között

Talajpara-
méter

korr/simí-
tott talajon

kezdő hul-
lámhossz 
(nm)

utolsó hul-
lámhossz 
(nm)

korr/normál 
talajon

kezdő hul-
lámhossz 
(nm)

utolsó hul-
lámhossz 
(nm)

Mn 0.462 1859 1859 0.564 1858 1859

NO2+-
NO3-N

0.570 1869 1870 0.671 1855 1858

Na 0.583 2498 2500 0.477 1851 1852

P2O5 0.717 1858 1858 0.613 446 446

pH 0.744 2494 2494 0.669 1909 1909

CaCO3 0.758 1851 1853 0.739 1901 1901

K2O 0.768 1849 1849 0.662 1849 1849

Zn 0.770 1857 1858 0.736 1831 1832

Cu 0.771 2474 2475 0.750 1900 1901

SO4-S 0.773 1849 1849 0.732 1849 1849

OMC 0.821 2492 2497 0.625 873 873

KA 0.822 2493 2499 0.778 2482 2482

agyag (%) 0.870 2475 2475 0.888 2463 2463

Mg 0.881 2475 2475 0.871 1831 1831

iszap (%) 0.882 1841 1844 0.70 1910 1910

homok (%) 0.912 1841 1845 0.790 1909 1910

A laboradatok becslése a hiperspektrális adatokból

A fentiekben leírtak szerint bizonyos spektrális adatsorok (illetve azok átlaga) jól 
korrelál a labor-adatokkal. A jó korreláció viszont közelítőleg lineáris kapcsolatot 
feltételez az adatsorok között, ami regressziós egyenes illesztéssel meghatározható. A 
kutatás zárásaként meghatároztuk a legjobb korrelációknál érvényes egyenes-illesz-
tés (lineáris regresszió) paramétereit és hibáját. A korábban bemutatott eredmények 
alapján itt már csak a simított talajról készült felvételeket vettük figyelembe.

A vizsgálat eredménye, hogy a K2O és SO4-S talajparaméterek ugyanazon az 
1849-es hullámhosszon érzékelhetők, ugyanazon korrelációval. Ezt az összefüggést 
figyelhettük meg a Mg és az agyagtartalom között is. Ezen összefüggések direkt 
kapcsolatainak okát további elemzéseknek érdemes alávetni. Hasonló megállapítást 
tehetünk, ha megvizsgáljuk a homok- és az iszapfrakció kapcsolatát. A talaj homok-
tartalmának hullámhossz tartománya tartalmazza az iszapfrakcióét. Ebben az eset-
ben az adatsorok közötti (0.97) korreláció még erősebb is, mint az előző példákban.

Ha szélesebb összefüggő tartományban detektálunk, akkor a spektrális ada-
tok átlagolása hibajavító lehet. A talaj-attribútumok többségében azonban a leg-
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jobb korrelációt egyedi, nem szomszédos hullámhosszakon kaptuk, ezzel ez a 
hibajavító opció kiesett. Ezért vizsgálataink arra is kiterjedtek, hogy elemezzük 
az optimálisnál legfeljebb 0,1-el kisebb korrelációt, hogy így tudjuk-e növelni a 
detektáló tartomány hosszát? A detektáló tartományok hosszát így lehetséges nö-
velni, az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. Megjegyezzük, hogy jobb dur-
vahiba-szűrő tulajdonsága miatt a szomszédos hullámhosszú adatok átlagolása 
helyett most mediánképzést alkalmaztunk. A regisztrálandó spektrális tartomá-
nyok így 1826 és 1916, valamint 2473 és 2500 nm-re módosultak. A kisebb korre-
láció miatt a lineáris becslés átlaghibája ugyan nőtt, de az eljárás hibatűrőbb lett.

2. táblázat: A bővített tartományú lineáris regresszió és hibája

Talajpara-
méter

kezdő hul-
lámhossz 
(nm)

utolsó hul-
lámhossz 
(nm)

Korreláció m * inten-
zitás + konstans átlagos hiba

Mn 1868 1869 0.509 28.005 14.563 11.722

CaCO3 1826 1835 0.561 25.334 7.828 2.478

Na 2497 2500 0.585 97.005 28.304 17.486

P2O5 2479 2481 0.625 520.518 27.350 37.611

No2+NO3-N 1869 1872 0.654 10.446 3.102 3.176

Zn 1907 1916 0.655 4.634 1.109 0.415

pH 2492 2496 0.714 0.9656 7.155 0.091

Cu 2490 2499 0.737 13.795 8.423 1.064

K2O 1848 1849 0.738 322.690 406.782 71.497

SO4-S 1848 1849 0.743 19.868 32.710 4.332

KA 2491 2500 0.746 37.987 53.773 3.030

iszap (%) 1841 1850 0.803 31.007 69.122 5.524

agyag (%) 2473 2476 0.811 67.190 38.551 2.496

homok (%) 1841 1850 0.822 43.719 8.965 7.248

OMC 2490 2499 0.841 3.482 3.315 0.188

Mg 2473 2476 0.841 1285.975 620.6395 42.675
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5. ÖSSZEGZÉS

Korrelációszámítással és PCA-val határoztuk meg azt, hogy az egyes talaj-össze-
tevők mely hullámhosszakon mutathatók ki a legbiztosabban, illetve hogyan és 
milyen pontossággal következtethetünk a hiperspektrális képekből a talaj-össze-
tevők meghatározására? Ajánlást adtunk a felvételek készítésének körülményeire 
is. A spektrális méréseket javasolt simított talajon elvégezni, mert a mérések (il-
letve átlaguk) jobban korrelálnak a laboradatokkal; a szélesebb optimális hullám-
hossz tartományok átlagolása nagyobb hibatűrést eredményeznek; csak a (1831, 
1912) és (2474, 2500) hullámhossz tartományokat kell mérni, viszont normál 
talajon a (1831, 1910) és (2463, 2499) tartományokon kívül szükség van a 446 és 
873 nanométeres hullámhosszakra is.

Ezek a technológiai módszerek ma még nem tekinthetőek kizárólagosnak, 
laboratóriumi vagy kézi, helyspecifikus mérésük, ellenőrzésük elengedhetetlen. 
Az eljárások nemcsak a precíziós gazdálkodás irányelveinek felelnek meg, hanem 
a növénytermesztés környezetinformációs rendszerének (adatbázisainak) mód-
szertani fejlesztését is jelenti.

Az adatgyűjtés, szántóföldi méréssorozatok az ösztöndíjas időszak lezártáig 
zajlanak, a kukorica növény fenológiai fázisában. Ezekről az eredményeimről, va-
lamint a modellbe való adaptálásukról későbbi publikációkban fogok beszámolni. 
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