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A terület Baranya megyében
található, a Mecsek hegységtől
délre, a Dél-Baranyai-dombság
középső részén. A dombvidéket
jellemzően É-D-i irányban húzódó
vízfolyások közti, löszre települt
lejtős hátak jellemzik (földtani
térképen sárga színezés). A platót
két táblára osztja egy üzemi út,
melytől K-re és Ny-ra lejtenek a
táblák.

A vizsgált tábla környezete





2015-2020. között a táblára vonatkozó adatok a GINOP-2.2.1-15-2017-00105
SMART-GAZDA projekt keretében a Belvárdgyulai Mezőgazdasági Zrt. Területén
végzett gazdálkodás termelési adatait felhasználva.

• Zóna adatok (külső vállalkozás által előzetesen 
meghatározott területi egységek)

• Tápanyag-kijuttatási térbeli adatok
• Vetési adatok
• Terméshozam adatok
• Talaj mintavételi adatok (*.shp formátumban)
• + a területen az OVF. Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző 

Rendszer keretében elhelyezett meteorológiai állomás (csapadék, 
hőmérséklet, talajnedvesség, talajhőmérséklet, relatív páratartalom 
adatok)

Területen mért adatok



Távérzékelt adatok:  Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel-2 L2A és L2B felvételei

ESA Copernicus Open Acces Hub-ról

Területre eső pályák Felvételek idősora



Fátyolfelhő árnyékának is
jelentős torzító hatása van
az NDVI értelmezésénél,
célszerű kiválogatni az
ilyen képeket

Az elvi visszatérési idők
helyett jóval szegényebb a
felhőmentes adatsűrűség

Felhasználható felvételek adatsűrűsége – időjárás (felhőzet, pára) jelentős torzító 
hatása



Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), normalizált vegetációs 
index.Dimenziómentes mérőszám, a vegetáció aktivitását fejezi ki - a terület vegetációjának klorofill 

tartalmára jellemző érték.
Közeli infravörös és a vörös sugárzási tartományban 
mért értékekből származtatott érték, -1…1 közti 
intervallumban értelmezhető (+ 1 közeli érték a magas 
vegetációra utaló érték, az alacsony érték talajfelszínt mutat. Az éves 
vegetációs ciklust jól kirajzolja)
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NDVI érték megjelenése kukorica esetén- látható a differenciált felfutás majd 
kiegyenlítődés, a nyár végén száradás 



2016 Kukorica 
terméshozam

„natúr”, mért pontokból 
3 méteres simítással 

interpolált

2019 Kukorica 
terméshozam
Statisztikailag 

előfeldolgozott, tisztítás után 
3 méteres simítással

2018 Őszi búza 
terméshozam
hiányos adat

2017 Napraforgó 
terméshozam



Adott vegetációs időszak 
átlagolt NDVI értékei



Terméshozam 2019.
-Kukorica



Talajpontok és talajadatok
Talajpont adatok interpolálása a tábla felső felére 25x25 méteres rácshálóban 
vizsgált talajtani paraméterek a Sentinel 10x10-es celláira vetítve

KRIGING interpoláció



10x10 méteres, Sentinel
rasztereihez igazodó
vektoros állományba
térinformatikai úton
összemetszük a raszteres
adatok értékeivel, így pixel
szinten, statisztikailag
vizsgálhatóak az egyes
értékek éves lefutása.

Adatok összemetszése

A talajminta pontok köré puffer
zónával a környezetével
átlagolt értékekkel
összemetszés történt a Sentinel
és a talajadatokkal.

Statisztikai adatbázis



Adatok kiértékelése a talajpontok puffer zónáira: az összes talaj mintavételi pont 
egyedi NDVI lefutása az adott évre



NDVI érték növekmények a kezdeti időszakban (2017-
2019): 

T0: vegetáció 
első állapota, 
vetés közeli 
időpont (Talaj 
állapot)

T1 (első) időpontra 
nőnek, majd 
csökken a 
differenciáltság

Szórás érték az összes 
pontra nézve-kezdeti 
differenciáltság (felfutás) 

2016
2017

2018

2019



Szórás görbe



Adatok kiértékelése a talajpontok puffer zónáira:

Nitrogén és az NDVI kapcsolata-
kiugró értékek egyedi kapcsolatainak 
szegetnációs vizsgálatára lenne 
szükség 



Összefüggések, korrelációs mátrix



Következtetések:

NDVI értékek „felfutásának” differenciáltsága 
tapasztalható a kezdeti időszakban

Lehetséges további vizsgálat 
többváltozós statisztikai 
módszerekkel, raszteres 
szegmentálás

Újabb hipotézis: a 
lejtőviszonyokban rejlő 
lefolyás (talajnedvesség) 
és tápanyag lehordás-
felhamozódásnak lehet 
szerepe



Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket!
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