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Produkció mérések 
 

Gyakorlati segédanyag a Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar hallgatóinak 

 

A segédanyag a Botanika I-III könyvet és az előadásokat egészíti ki. Az előadások és a jelen 

segédanyag letölthető; http://nofi.szie.hu/content/előadások-gyakorlatok-anyagai 
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1) Vegetációs index mérések 
 

A vegetációs indexek a biomassza közvetett, nem destruktív becslésére alkalmasak. 

Mérésével nem közvetlenül a növényi anyag tömegét (biomasszát) kapjuk meg, de értéke jól 

jellemzi a biomassza relatív mennyiségét. Alacsony vegetációs index értékek alacsonyabb, 

míg magasabb értékek egyúttal magasabb biomasszára utalnak. A különböző módszerekkel 

becsült vegetációs indexek és a mért (levágott) biomassza között pozítiv korrelációt, 

összefüggést állapítottak meg (Fan et al. 2009; Frank & Karn 2003; Swatantran et al. 2011). 

Ezáltal a biomassza a vegetációs indexeken keresztül megbecsülhető, szoros, pozitív 

korreláció esetén, a biomassza mennyisége közvetlen levágás és mérés nélkül is 

megbecsülhető. Mielőtt a gyakorlaton levágnánk a biomasszát, először meg kell mérni a 

különböző vegetációs indexeket (VIGreen, LAI, NDVI).  

 

 VIGreen 

A VIGreen-t vagyis a zöld vegetációs indexet (Green Vegetation Index, dimenzió nélküli 

szám) digitális kamerával (Canon Eos 350D) készített képekből fogjuk kinyerni. A digitális 

kamerák a színeket három csatornában rögzítik; R (vörös), G (zöld) és B (kék). A VIGreen 

index a növényzetről visszavert zöld (Green) és vörös (Red) színkomponensek 

normalizált aránya (%) (Gitelson et al. 2002) (1. egyenlet): 

 

            
         

         
    . 

 

A képek elemzését az Image_RGB program segítségével végezzük el (de Beurs & Henebry 

2005). Minél zöldebb a kép annál magasabb lesz a vegetációs index. Nyolc bites képek 

(2
8
=256) esetén egy teljesen zöld felület színkomponensei az alábbiak szerint oszlanak meg; 

R=0; G=255, B=0. Vagyis nincs más szín csak zöld.  

 

 

 

1) A gyakorlat során 2 darab magas és 2 darab 

alacsony füvű 40 × 40 cm-es kvadrátokat 

felülről, merőlegesem kb. 120 cm magasról, 

lefényképezünk. Érdemes akkor fényképezni, 

amikor az ég világos és viszonylag homogén 

(nincsenek felhő-átúszások a fényképezés ideje 

alatt).  

2) Jegyezzük fel a képek sorszámát a későbbi 

azonosításuk végett és írjuk le, hogy ki, mikor, 

mit (pl. „alacsony fű/1”) fényképezett.  

3) A gyakorlatvezetők demonstrálják, hogy az 

Image_RGB program segítségével hogyan lehet 

kiszámolni a VIGreen értéket.  

 

1. ábra: A zöld vegetációs index (VIGreen) és a levélfelület index (LAI) illusztrációja. 

Látható, hogy az őszi mintavételi időponthoz képest a nyári mintavétel alkalmával 

nemcsak a biomassza volt nagyobb, hanem a LAI és a VIGreen értékek is. 

1. Feladat 
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 NDVI   

Az NDVI-t vagyis a normalizált vegetációs indexet (Normalized Difference Vegetation Index, 

dimenzió nélküli szám, értéke 0 és 1 között alakul) különböző kamerák (Tetracam, MicaSense 

RedEdge) segítségével állíthatjuk elő. Az NDVI kamerák a VIGreen kép készítéshez 

hasonlóan a vegetációról alkotnak képet, ám a kép nem RGB csatornák által rögzített 

színkomponensekből áll össze, hanem a vörös (R) csatorna helyett infravörös (NIR) 

csatornában érzékel a kamera, így az index a NIR és látható (VIS) csatornák 

normalizált aránya (2. egyenlet); 

 

     
       

       
     

A növények a 700 nm fölötti elektromágneses sugárzást (NIR) visszaverik, míg a látható 400-

700 nm közti tartományban (VIS) elnyelnek. Az NDVI az élő, fotoszintetikusan aktív 

klorofill tartalommal 

rendelkező növények 

esetében magas. 

A mintaterületről készülnek 

NDVI képek, ezeket 

demonstrációs céllal az 

előadáson mutatják be a 

gyakorlatvezetők.  

 

 

A 2. ábrán a bugaci 

szürkemarha legelő NDVI 

térképe látható a Landsat 

műhold felvétele alapján 

különböző aszpektusokban.  
 

 LAI   

A LAI a levél felület indexet jelenti (Leaf Area Index, dimenzió nélküli szám, értéke 0 és akár 

18 között lehet) [m
2
 m

-2
]. A LAI a növényzet egy oldali összes levélfelülete egységnyi 

területre, egy négyzetméterre vonatkoztatva (3. egyenlet): 

    
 

 
       

 T=levélfelület nagysága (m²) 

 t=a növényállomány alatti terület nagysága (m²). 

A LAI a levélfelület közvetlen mérésén túl a növényzetre eső és a lombozat alatt mért 

fényintenzitás arányából is kiszámítható (4. egyenlet): 

 

    
  

 
    

 

  
      

ahol  

 k= extinkciós koefficiens, amely a levelek Naphoz viszonyított szögállását jellemzi, 

gyepek esetében k=0.8 
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 I= a lombozat alatt mért fényintenzitás átlaga; négyet mérünk a lombozat alatt tehát 

I=(I1+I2+I3+I4)/4 [μmol foton m
-2

 s
-1

] 

 I0=a növényzetre eső a növényállomány felett mért fényintenzitás [μmol foton m
-2

 s
-1

] 

Magasabb biomasszával rendelkező növény állományok LAI értéke is általában magasabb 

(1.ábra) 

 

 

 

1) A fényintenzitást 40 cm hosszú CEP-40 típusú ceptométerrel mérjük 

(Decagon Devices, USA) (3. ábra). 

2) A ceptométeren a funkciók között a „Function” gombbal tudunk lépkedni, 

először beállítjuk az időt, amelyet a 6-os funkció alatt találunk. „A”-val az 

órát, „B”-vel pedig a percet tudjuk beállítani. (A nyári időszámítás miatt a 

valós idő nyáron egy órával kevesebb). 

3) A ceptométeren az aktuális fényviszonyokhoz beállítjuk a „Sunfleck”-hez (ez 

azt fejezi ki, hogy ceptométer hányad részét éri közvetlenül Nap) tartozó 

küszöbértéket és azt, hogy a ceptométerben lévő mind a 40 szenzor érzékelje 

a fényt ne csak a csúcsán lévő (7-es állásban a B gomb) 

4) A „Function” gombbal az 5-ös állásba megyünk és megnyomjuk az „A”-at; 

ekkor a műszer elkezdi mérni az aktuális fényviszonyokat. 

5) Nézzük meg, hogy reálisak-e az értékek; erős fényben 2000 körüli értékeket 

kell a műszernek jeleznie, míg gyenge fényben 100-600 körüli éréket. Ez az 

egy másodperc alatt a 40 szenzorra érkező átlagos fény (foton) mennyiséget 

jelenti egy négyzetméterre vetítve [μmol foton m-2 s-1]. 

6) Az „A” gomb ismételt lenyomásával a folyamatosan változó fényintenzitás 

éppen aktuális mennyiségét mérjük meg. Ekkor az érték nem változik 

tovább. Ugyanazokat a kvadrátokat mérjük, amelyekről a fénykép is készült a 

VIGreen indexhez. 

7) Mérjük meg a fényintenzítást az első kvadrát növényzete fölött egyszer 

(tartsuk vízszintesen a ceptométert és a Nap felé forduljunk). Ez az I0. Írjuk fel 

ezt az értéket. A mérést az „A” gomb megnyomásával folytatjuk. 

8) A ceptométert a mintavételi kvadrát széléről kiindulva fektessük le a 

növényzet alá. Ekkor látható, hogy alacsonyabb a fényintenzitás, mint a 

növényzet fölött. Mérjük meg a fényintenzitást („A”) és írjuk fel ezt az 

értéket. Ismételjük meg háromszor a fényintenzítás mérést a kvadráton belül a 

növényzet alatt de pár centiméterrel arrébb (összesen 4 mérés kvadrátonként). 

Ezek az I1+I2+I3+I4 adatok. (A B gomb megnyomásával el tudjuk menteni az adatokat, 

de egyszerűbb, ha felírjuk, mert összekeveredhetnek az adatok). 

9) Ismételjük meg a 7-8 pontokat de már a másik három kvadrátban. 

10) Az adatok és a 4. egyenlet alapján számoljuk ki a LAI-t. 

2. Feladat 
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3. ábra A fényintenzitás mérésére alkalmas ceptométer. A levélfelület indexet (LAI) a 

fényintenzitás adatokból a 4. egyenlet alapján számoljuk ki. 

 

2) Biomassza mérések 

 

a. Felszín feletti biomassza 

 

A biomassza mérés a növényi tömeg közvetlen meghatározása. A biomassza egy 

időpontban vett biológiai anyagnak, jelen esetben a növényzetnek a tömege (Bt1), amelyet 

általában négyzetméterre vagy hektárra vetítve adnak meg [g m
-2

, kg ha
-1

]. A produkció 

időegység alatt létrejött biomassza gyarapodás, tehát két időpont közt eltelt biomassza 

mennyiségnek a különbsége (P=Bt2-Bt1) [g m
-2

 nap
-1

 vagy kg ha
-1 

év
-1

]. 

A biomassza mérés destruktív és munkaigényes ám az egyik legpontosabb becslése a 

produkciónak. Gyepeken általában 1 ha területről legalább 5 db 50 × 50 cm-es kvadrátban 

kell mintát venni ahhoz, hogy a minimális térbeli heterogenitást kiküszöbölve reprezentatív 

biomassza mennyiséget kapjunk. Időben annyiszor kell ismételni a mintavételt, amilyen 

pontosan szeretnénk követni a biomassza időbeli alakulását; pontos becsléshez tavasszal akár 

hetente, télen havonta, nyáron és ősszel kéthetente kell mintát venni.    

 Mind a felszín feletti, mind a felszín alatti biomassza 40-43%-a szén (C)! A növényi 

minták széntartalmát a minták magas hőmérsékleten történő elégetése során a keletkezett 

szén-dioxid gáz mennyiségéből lehet meghatározni pl. EuroVector EA 3000 típusú 

elemanalizátorral. 

 

 

 

1) A gyakorlat során a korábban fényképezett 2 darab magas és 2 darab alacsony 

füvű 40 × 40 cm-es kvadrátban a felszín és az avar felett ollóval elvágjuk a 

növényzetet (4.a ábra). 

3. Feladat 
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2) A levágott növényzetet papírzacskóba tesszük. A papírzacskókat előzetesen 

kiszárítottuk és lemértük a tömegüket.  

3) A mintákat feliratozzuk (név, évfolyam, dátum, minta neve és száma; pl. „alacsony 

fű/1”) 

4) A minták friss tömegét (F) azonnal, mérlegen lemérjük és ráírjuk a zacskókra.  

5) A mintákat szárítószekrénybe helyezzük és 48 órán át 85 °C-on - 

tömegállandóságig - kiszárítjuk.  

6) Tömegmérés előtt a mintákat legalább 2 órán át szárítjuk majd a mintákat 

exikátorba helyezzeük (Így kihűlés közben nem veszi fel a levegő páratartalmát, az 

exikátorba nedvességelvonót, kalcium-klorid-ot kell helyezni. A szárítószekrényből 

kivett minták tömege gyarapodhat a levegő páratartalmát felvéve, amely általában 

csak kis tömegű és nagy felületű minták esetében eredményez jelentős 

tömeggyarapodást.) 

7) A mérés eredménye a száraz tömeg (D). A száraz tömeg méréseknek az átlagát 

vesszük és mivel 40 × 40 cm-es foltokban mértünk ezért felszorozzuk 6,25-tel, hogy 

megkapjuk az egy négyzetmétere (100×100 cm) eső biomasszát [g m
-2

]. A friss 

tömegből kivonva a száraz tömeget megkapjuk a minta nedvességtartalmát 

(N=F-D). 

8) Két időpont közti biomassza mérés eredményeképpen pedig megkapjuk a 

produkciót (P=Bt2-Bt1) [g m
-2

 nap
-1

] 

b. Felszín alatti biomassza 

 

A felszín alatti biomassza a növényi gyökereket, rizómákat, tarackokat, gumókat, illetve 

a különböző gombákat (mikorhiza) foglalja magában. A növényi biomasszát a mikorhizáktól 

mikroszkópikus megfigyeléssel, illetve genetikai eljárással különíthetjük el. 

 

 

 

 

1) A felszín alatti biomasszát a kvadrátok közepéről vesszük 5 vagy 1 cm-es 

átmérőjű talajfúróval (Eijkelkamp, NL) 0-15 és 15-30 cm-es mélységű 

talajrétegekből (4.b ábra). Az 5 cm-es talajmintavevő fejének kialakítása olyan, amely 

megakadályozta, hogy a talaj a mintavétel során összenyomódjon, így 

intakt/bolygatatlan talajminta kiemelését érhetjük el.  

2) A talajmintákat papírzacskóba tesszük. A papírzacskókat előzetesen kiszárítottuk 

és lemértük a tömegüket.  

3) A mintákat feliratozzuk (név, évfolyam, dátum, minta neve és száma). (A minták 

friss tömegmérésétől eltekintünk; ebből a talaj nedvességtartalmát lehetne kiszámolni).   

4) A mintákat szárítószekrénybe helyezzük és 48 órán át 85 °C-on - tömegállandóságig 

- szárítjuk. 

5) A felszín alatti biomasszát 1 milliméteres lyukátmérőjű szitával különítjük el a 

talajtól. Időfüggvényében csak pár mintát szitálunk le, vagy csak demonstrációs céllal 

az előadáson mutatunk be különböző mezőgazdálkodási területekről, eltérő gyepekről 

származó szitált talajmintákat. 

4. Feladat 
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4. ábra: Felszín feletti (A) és felszín alatti biomassza mintavétel télen, illetve nyáron (B) 

 

c.  Talaj szén és nitrogén tartalom mérések 

 

A szitált vagy a szitálatlan talajminták szerves és szervetlen szén, illetve nitrogéntartalmát a 

többek között a magyar szabványoknak megfelelően határozhatjuk meg (szerves szén: MSZ-

08-0012-6:1987; szervetlen szén: MSZ-08-0206-2:1978; összes nitrogén: MSZ-08-

0458:1980). 
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