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1.
A GROW Megfigyelő központról
Üdvözöljük a GROW projektben, és köszönjük az érdeklő dést!
KÖSZÖNJÜK, HOGY ERDEKLŐDIK A GROW MEGFIGYELŐKÖZPONT IRÁNT. EBBŐL A
KEZIKÖNYVBŐL MEGISMERKEDHET A GROW PROJEKTTEL, ES ELSAJÁTÍTHATJA A
SZONDA ELHELYEZESENEK ES HASZNÁLATÁNAK MÓDJÁT. EGYÚTTAL BŐVEBBEN
TÁJEKOZÓDHAT ARRÓL IS, HOGY A GROW PROJEKTBEN VALÓ RESZVETELLEL HOGYAN
JAVÍTHAT TERMESZTŐI GYAKORLATÁN, ES HOGYAN JÁRULHAT HOZZÁ AZ
EGHAJLATVÁLTOZÁS MEGFIGYELESEHEZ. MINDENEKELŐTT AZONBAN ISMERKEDJEN MEG
PROJEKTÜNKKEL!

A GROW Megfigyelőközpontról
A GROW Megfigyelőközpont projektje Európa-szerte több ezer termesztőt, kutatót, valamint a földhöz erősen kötődő
egyéb résztvevőt tömörít. Célunk, hogy közösen tanulmányozzuk a fenntartható termesztési gyakorlatokat, továbbá
megismerjük és alkalmazzuk a jobb talajgazdálkodás egyszerű eszközeit, miközben a környezet alapvető fontosságú
tudományos megfigyeléséhez is hozzájárulunk. Ha figyelemmel szeretné kísérni a GROW projekt tevékenységét, a
következő címen ingyenes GROW-fiókot hozhat létre, és feliratkozhat hírlevelünkre: http://growobservatory.org/

A GROW jövőképe
Jövőképünk egy olyan közösségi mozgalom létrejöttének támogatása, amelynek tagjai a termesztéssel és a földdel
kapcsolatos információkat hoznak létre, osztanak meg és használnak fel. Mindez fenntarthatóbb földhasználatot, jobb
talaj- és földterület-gazdálkodást és -szabályozást, valamint egyedülálló tudományos adattárházat eredményezhet. Az
emberek így beleszólhatnak a helyi kérdésekbe, továbbá egyedi tanácsot kaphatnak arra vonatkozóan, hogy milyen új
növényeket ültessenek, és mikor öntözzenek, vessenek és arassanak. Tapasztalataik ugyanakkor elősegítik a
megalapozottabb döntéshozatalt és szakpolitikai célkitűzéseket, egyúttal kedvezően hatnak a talaj állapotára, a
földhasználatra, az éghajlatváltozás mérséklésére, az alkalmazkodásra, valamint az emberi tevékenység általános
fenntarthatóságára.
A GROW keretében azzal valósítjuk meg jövőképünket, hogy a tagok számára lehetővé tesszük a föld- és
talajparaméterek nagy térbeli felbontás melletti, földrajzilag kiterjedt mérését. Mindezt az internet és a mobiltechnológia,
valamint a széles körben hozzáférhető szondák és egyszerű talajvizsgálatok együttes felhasználásával érjük el. A GROW
termesztők számára fog lehetőséget biztosítani arra, hogy méretüktől függetlenül adatokat küldhessenek be , saját
feladatokat alakíthassanak ki, és részt vehessenek közösségi tudományos kísérleteiben.

A GROW-feladatokról
A GROW-feladatok közösségi tudományos tevékenységekből tevődnek össze. A feladatok végrehajtása több hetet, vagy
akár több hónapot is felölelhet. A GROW-feladatok résztvevői tetszőleges termőterületen végezhetnek tevékenységet, és
az erre kijelölt online felületen más termesztőkkel együtt juthatnak új ismeretekhez. Izgalmas új módszereket ismerhetnek
meg a talaj, valamint az élelmiszertermelési módszerek javítására. Egyszerű, összehangolt talajmegfigyeléseket és -
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kísérleteket végezhetnek a helyi környezettel kapcsolatos adatok rögzítése és értelmezése céljából. Ez elősegíti a helyes
termesztési gyakorlatok és környezetmegfigyelési eljárások érvényesítését.

A 2018. és 2019. évi GROW-feladatok igen sokfélék lesznek. Egyesekben bárki, bárhol részt vehet. Másokat Európa
meghatározott helyszínein hajtanak végre. A GROW projektben részt lehet venni egyéb módokon például online
konzultációkon és eseményeken keresztül. Lesznek a talajról, az érzékelőkről és növénytermesztésről szóló online
tanfolyamok, egy online felület a GROW projektről szóló történetek megosztására, a talajnedvesség-érzékelő
szondák próbája több európai helyszínen, valamint kísérletek, amelyek a résztvevők saját termőterületén bárhol
elvégezhetők. Első feladatunk egy nagyszerű, ingyenes online kurzus volt Közösségi tudomány: A talajtól az égig (Citizen
Science: From Soil To Sky) címmel, amelyre 2017 májusában került sor. A rendkívüli fogadtatásra való tekintettel a
programot további új kurzusokkal kiegészítve 2018-ban és 2019-ben is megtartjuk. Changing Climate Mission!
résztvevőjeként kifejezetten érdemes elvégeznie ezt az online képzést, mely izgalmas, támogató tanulási folyamatot fog
Önnek nyújtani.

Kik állnak a GROW projekt mögött?
A GROW Megfigyelőközpontnak Európában mindenütt találhatók partnerszervezetei, amelyek egyaránt érdekeltek a
fenntartható élelmiszertermelésben, a talajjal és az éghajlattal összefüggő kérdésekben, az adatok nyílt
hozzáférhetőségében, a technológiák elérhetőségében, és mindazokban a csodálatos eredményekben, amelyek a
változást célzó közös erőfeszítésekből származnak.
Dundee-i Egyetem, Skócia
Permaculture Association (Permakultúra Egyesület), Egyesült Királyság
International Institute for Applied Systems Analysis, Ausztria
Met Office (Meteorológiai Intézet), Egyesült Királyság
HydroLogic Research, Hollandia
Starlab, Spanyolország
FutureEverything, Anglia
Cultivate, Írország
CulturePolis, Görögország
James Hutton Institute, Skócia
Bécsi Műszaki Egyetem, Ausztria
Thingful, Anglia
Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Spanyolország
Storythings, Anglia
Miskolci Egyetem, Magyarország
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet, Olaszország

Kapcsolatfelvétel a GROW projekttel szondát érintő kérdés esetén
A kézikönyv végigvezeti Önt a szonda regisztrálásához és aktiválásához szükséges lépéseken, ezenkívül a gyakran feltett
kérdések gyűjteményét, valamint a hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalókat is tartalmazza. Ha olyan problémával
szembesül, amelyre a kézikönyvben nem talál megoldást, vegye fel a kapcsolatot helyi Közösségi Vezetőjével, vagy írjon
nekünk a technical@growobservatory.org címre, és a lehető leghamarabb válaszolunk.
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A GROW projektet érintő minden egyéb általános kérdéssel kapcsolatban írjon e-mailt a hello@growobservatory.org címre, és ne
felejtsen el követni minket a Twitteren (@GROWobservatory) és a Facebookon (Facebook.com/growobservatory)!

2.
A GROW. évi Changing Climate Mission ának
bemutatása és ütemezése
A Feladat célja
A FELADAT VEGREHAJTÁSÁVAL JAVÍTANI KÍVÁNJUK KEPESSEGEINKET AZ
EGHAJLATVÁLTOZÁS MERSEKLESERE ES A VÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSRA
AZÁLTAL, HOGY BEHATÓBBAN TANULMÁNYOZZUK A VÁLTOZÁSOKAT, VALAMINT AZOKNAK
A TALAJOKRA ES AZ ELELMISZERTERMELESRE GYAKOROLT HATÁSÁT. A FELADAT
KERETEBEN A RESZTVEVŐK FLOWER POWER SZONDÁK SEGÍTSEGEVEL ERVENYESÍTENEK
MŰHOLDAK ÁLTAL RÖGZÍTETT ADATOKAT, EZÁLTAL HOZZÁJÁRULNAK A JOBB
EGHAJLATVÁLTOZÁSI MODELLEK KIALAKÍTÁSÁHOZ. ÍGY ÖN ES A TÖBBI TERMESZTŐ
ADATOKAT SZOLGÁLTATHAT ES OSZTHAT MEG, AMELYEGYÚTTAL NAGY SEGÍTSEGERE
LEHET A LEGJOBB FÖLDGAZDÁLKODÁSI GYAKORLATOK BEVEZETESEBEN.
A talajnedvesség egyszerű változó, amely ugyanakkor alapvető fontosságú a mezőgazdaság szempontjából, valamint az
olyan éghajlati jelenségek megértésében, mint az árvizek és a hőhullámok. A talajnedvesség nagy térbeli felbontás
melletti, földrajzilag kiterjedt megfigyelése jelentős kihívással jár. Ugyanakkor a megfigyeléseket az Európai Űrügynökség
és a NASA föld körüli pályán keringő új generációs műholdjai végzik. Az így létrehozott információk érvényesítéséhez földi
megfigyelések szükségesek, viszont jelenleg Európában mindössze 173 hivatalos mérőállomás működik. Reméljük, hogy
ezt a kapacitást több ezer mérésre bővíthetjük, mégpedig nem a hivatalos mérőállomások számának növelésével, hanem
termesztők és közösségi kutató tagok közreműködésével.
A Feladatban való részvétellel Ön is közöségi kutatóvá válik, ezáltal hozzájárulhat a GROW egész Európára kiterjedő
talajnedvesség-mérési erőfeszítéseihez. Különböző európai országokban, északtól délig és kelettől nyugatig akár 10
helyszín is alkothatja a GROW-helyszínek hálózatát, mely a talaj változásinak megfigyelésére tett szélesebb közös
erőfeszítés részeként összehangolt helyi tevékenységeket fog folytatni. Továbbá a termesztők behatóbban megismerhetik
azokat a módszereket, amelyekkel a szondák adatait a lehető legteljesebben hasznosítva elősegíthetik a saját termesztési
gyakorlatukkal és helyi közösségükkel összefüggő területek fejlesztését. Rendkívül hálásak vagyunk Önnek azért, hogy
részt vesz ebben a Feladatban, és várjuk visszajelzéseit, észrevételeit, hogy meggyőződhessünk arról, hogy projektünk
ideális Ön és termesztői közössége számára.

Ütemezés
A Feladat 2018. február végén kezdődik, és 2019. szeptember végéig tart. Ezalatt Ön képzést és támogatást kap a
szonda használatához, valamint a legalkalmasabb helyen való elhelyezéséhez.
Elsajátítja továbbá a termőterületével kapcsolatos kulcsfontosságú információk összegyűjtésének módját, amelyre
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vonatkozóan ebben a kézikönyvben részletes utasításokat és eljárásokat talál. A GROW 2017. évi Changing Climate
Mission ához csatlakozóknak Parrot szondát (Flower Power szondát) adunk. A szondákat helyi Közösségi Vezetője fogja
eljuttatni Önhöz további támogatás, és tájékoztatás kíséretében.

Lépések a résztvevő k számára
1.

Csatlakozzon a GROW-fealadathoz és regisztráljon a GROW projekt honlapján ingyen:
http://growobservatory.org/.

2.

Vegyen részt a helyi megbeszéléseken: helyi koordinátorától kaphat tájékoztatást az Önt érintő személyes
helyi megbeszélések időpontjáról és helyszínéről. Ezek a megbeszélések a helyi nyelven fognak zajlani.

3.

Válassza ki a megfelelő szondahelyet, és helyezze el a szondát, illetve szondákat. Ehhez a kézikönyv 4.
szakaszában talál részletes utasításokat és tanácsokat.

4.

Aktiválja a szondát. A szonda és a GROW közötti kapcsolat létesítésére vonatkozóan a kézikönyv 5.
szakaszában talál közérthető utasításokat.

5.

Végezze el a föld- és talajvizsgálatot azon a földterületen, ahol a szondája/szondái vannak. Ennek egyszerű
lépéseit a kézikönyv 6. szakasza mutatja be.

6.

A GROW alkalmazással küldje be a föld- és talajvizsgálat adatait (részletesen lásd a 6. szakaszban).

7.

Vezessen tevékenységnaplót az érzékelési időszak alatt (közép- és hosszú távú földgazdálkodás esetén).

8.

Az adatokat rendszeresen, ideális esetben hetente egyszer töltse le a szondából (erről részletesebben írunk
ebben a kézikönyvben).

Támogatás
A feladat minden GROW helyszínén lesz egy külön Közösségi Vezető, lesznek személyes találkozók, valamint
rendelkezésre fog állni egy online kommunikációs csatorna a helyi nyelven. Közösségi Vezetője folyamatos támogatást
tud nyújtani. Ha bármilyen olyan kérdése van a szondával vagy az applikációval kapcsolatban, amelyre helyben nem kap
választ, forduljon e-mailben a GROW technikai csoportjához a technical@growobservatory.org címen.

Ha a szabadban vesz részt a GROW tevékenységekben, mindig ügyeljen a biztonságára. Ha az érzékelőt nem saját
kertjében vagy földjén helyezi ki és nem itt végzi a föld- és talajvizsgálati méréseket, gondolja végig, hogy szüksége lesz-e
a terület tulajdonosának engedélyére, illetve meg kell-e oldani a hosszú távú bejutást oda. Azt javasoljuk, vigye ki magával
a GROW Terepi Kézikönyvet, hogy szükség esetén fellapozhassa.
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3.
Mi az a talajszonda és hogyan mű ködik a Flower
Power szonda?
Mi az a mérő érzékelő ?
AZ ERZEKELŐK A TALAJ TÖBBFELE FONTOS TULAJDONSÁGÁT KEPESEK MERNI, ÍGY
SEGÍTIK A TERMESZTŐKET A TALAJ BIZONYOS RÁNEZESSEL VAGY ERINTESSEL
NEHEZEN MEGBECSÜLHETŐ SAJÁTOSSÁGÁNAK MEGFIGYELESEBEN.
A Flower Power Szonda fejlett érzékelő-technológiákat használ a növények egészségének és jóllétének számos
paraméteren keresztül történő ellenőrzéséhez: 4 beágyazott érzékelő méri a talajnedvességet, a környezeti
hőmérsékletet, a fényintenzitást és a műtrágyák szintjét. A 4 érzékelő által 15 percenként gyűjtött adatok alapján a
felhasználó felmérheti a növény és a talaj egészségére vonatkozó különböző indikátorok értékét.

A SZONDA A KÖVETKEZŐKRE ALKALMAS:
1. A fényintenzitás mérésével megállapítani, hogy a növények napfénykitettsége megfelelő-e
2. A környezeti hőmérséklet mérésével megállapítani, hogy a hőmérsékleti viszonyok
megfelelőek-e
3. A talaj megfelelő összetételéhez szükséges műtrágyaszint mérése
4. A talaj nedvességtartalmának mérésére annak megállapítása érdekében, hogy szükségese a talajt öntözni.

Hogyan gyű jt a szonda adatokat?
A szonda önmagában nem küldi el az adatokat. Az adatokat a szonda legfeljebb 2 hónapig a memóriájában tárolja.
Ugyanakkor azonban ajánlatos az adatokat legalább hetente egyszer begyűjteni. Ehhez Bluetooth kapcsolaton keresztül
egy mobileszközhöz kell csatlakoztatni, és az adatokat a Flower Power alkalmazással lehet begyűjteni. A kézikönyv
következő szakaszaiban talál útmutatót arról, hogy ezt hogyan valósíthatja meg. Megjegyzés: a GROW ehhez a
feladathoz nem használja a műtrágya-érzékelő adatait.

Hogyan gondoskodhatok a szonda mű ködő képességérő l?
Az érzékelő egy körülbelül 6 hónapig működő elemből kapja az energiát; az elem élettartama azonban széles határok
között változhat, ezért figyeljen rá, és szükség esetén cserélje ki. A szonda odafigyelést igényel ahhoz, hogy folyamatosan
figyelje a növényeket.A szonda bármilyen időjárási körülményeket elvisel. Ha azonban azt veszi észre, hogy a szonda
nem rögzíti az adatokat, előfordulhat, hogy a mérések folytonosságának biztosítására ki kell cserélni. Ebben az esetben
értesítse a Közösségi Vezetőt, aki tanácsot tud adni.
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4.
A Flower Power szondák ideális helyének
kijelölése
10 hasznos tipp a megfelelő szondahely megválasztásához
HOGYAN VÁLASZTHAT ALKALMAS SZONDAHELYET, ES GYŐZŐDHET MEG ARRÓL, HOGY A
SZONDÁT AZ GROW-FELADAT SZEMPONTJÁBÓL MEGFELELŐ, REPREZENTATÍV
FÖLDRESZLETEN HELYEZI-E EL?
Miért fontos ez? A megfelelő, reprezentatív földrészletnek lehetőleg stabil talajtulajdonságokkal – például
talajnedvességgel, tápanyagtartalommal, hőmérséklettel – kell rendelkeznie. Ez fontos ahhoz, hogy a GROW kutatói
felhasználhassák az Öntől kapott adatokat, és összehasonlíthassák azokat a műholdfelvételekkel.

A MEGFELELŐ SZONDAHELY KIVÁLASZTÁSÁRA ALAPVETŐ MINIMUMKÖVETELMENYEK
VONATKOZNAK:
1.

Természetes helyi talaj kiválasztása: A szondát természetes helyi talajban, szabadtérben kell elhelyezni
(erre cserép, kerti magaságyás, üvegház, fóliasátor vagy egyéb hasonló környezet nem alkalmas).

2.

Könnyű megközelíthetőség: A szondahelynek idő- és energiaráfordítás tekintetében is könnyen
megközelíthetőnek kell lennie az Ön számára. A szondahelyet ideális esetben hetente egyszer kell
felkeresnie az adatok feltöltése céljából.

3.

Aerob (oxigéntartalmú), tiszta talaj: A kiválasztott területen a talaj nem lehet anaerob (oxigénhiányos),
szennyezett vagy belvizes. Ne helyezze a szondát olyan területre, ahol vízvisszatartás fordulhat elő. A szonda
nem teljesen vízálló! Az állóvíz károsíthatja a szonda elektromos részeit.

4.

A környező földterületre nézve reprezentatív szondahely megválasztása: A szondától mért 30 m sugarú
körrel meghatározott területnek megjelenés és hasznosítás tekintetében egységesnek, vagyis homogénnek
kell lennie. Ebből a szempontból megfelelő a művelt földterület, kert vagy egyéb zöldterület, amelyen a
különböző elemek (fák, fű, cserjék, ültetett terület) egyenletes eloszlásban vannak jelen.

5.

Táblaszegély mellőzése: Próbáljon a szonda számára a táblaszegélytől minél távolabb eső helyet
választani.

6.

A szondák között legalább 20 méteres távolság megtartása: A szondákat egymástól legalább 20 méterre
kell elhelyezni, ezzel elkerülhető a mért adatok ismétlődése és zavarása.

7.

Biztonságos szondahely választása: A szondát forgalommentes területen helyezze ki, hogy arra rálépve
vagy azon keresztülhajtva semmilyen személy, haszonállat vagy jármű azt meg ne rongálhassa. A szonda
helyét úgy kell megjelölni, hogy az ne hívja fel magára nemkívánatos módon a figyelmet, de segítségével
könnyen megtalálhassa a szondát.

8.

Talajbolygatás megfigyelése: Figyelje meg az egyéb talajbolygató hatásokat, amelyek érinthetik a szondát.
Például az agyagos talajok felszíne gyakran megrepedezik, ami meghatározott mértékű bolygatást idéz elő,
pl. a szonda a talajba süllyed. A repedések miatt a mért értékek jelentősen csökkenhetnek, ami valótlan
eredményhez vezet. Minden esetben győződjön meg arról, hogy a szonda az eredetileg kiválasztott,
megfelelő helyzetben maradjon!
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9.

Bolygatásmentes szondahely: A szonda körüli terület művelhető, de azon intenzív gazdálkodás nem
folytatható. A szonda körüli talajnak folyamatosan bolygatásmentesnek kell maradnia.

10. A minőségi adatokhoz egyenletes körülmények szükségesek: A szonda a Feladat időtartama alatt nem
helyezhető át. A szondának az elem cseréje közben is a talajban kell maradnia (az alábbiakban
részletesebben is leírjuk, hogyan lehet ezt kivitelezni). A szonda körüli földterület hasznosítási módjának is
változatlannak kell lennie a Feladat lezárultáig.

A KÖVETKEZŐ PELDÁK SEGÍTSEGEVEL ERTEKELHETI EGY ADOTT SZONDAHELY
ALKALMASSÁGÁT:

Elhelyezkedés

Alkalmasság

A terület természetes vagy félig természetes állapotú környezetben található,
amely lehet nagy parkosított vagy kerti terület, erdő, szántóföld, legelő vagy
mező.

Alkalmas

A szondahely félreeső, művelés alatt nem álló, zavartalan természetes állapotú,
de nehezen megközelíthető területen található.

Nem alkalmas

A szondahely úttal és épületekkel szomszédos kis méretű zöldterületen vagy
kertes földrészleten található.

Nem alkalmas

A terület talaja anaerob, szennyezett vagy belvizes.

Nem alkalmas

A terület egyes részein a gazdálkodás módja eltérő, pl. egyes részeken öntözés,
a szonda környezetében trágyázás történik, másutt viszont nem (vagy
megfordítva).

Nem alkalmas

A szondát környező (30 m sugarú körrel meghatározott) területen a gazdálkodás
nagyjából homogén, pl. a talajtakarás egyenletes, a trágyázás kiterjedt, az
öntözés a teljes területre kiterjed.

Alkalmas

A szonda tervezett telepítési helye üvegházban, fóliasátorban vagy egyéb
mesterséges építmény alatt található.

Nem alkalmas

A szonda tervezett telepítési helye magaságyásban található.

Nem alkalmas

A szondát környező 30 m sugarú körön belüli terület megjelenését és
hasznosítását tekintve egyenletes (pl. nagymértékben homogén
növénytakaróval, vagy nagyrészt ismétlődő mintában elhelyezkedő különböző
növényekkel.)

Alkalmas

A szondát környező 30 m sugarú körön belüli terület megjelenését és
hasznosítását tekintve igen változatos (pl. azon épület, kert, út, néhány fa és
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parkoló található).

Nem alkalmas

A szonda körüli területet felszántom a szonda megbolygatása nélkül.

Alkalmas
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A szonda árnyékolása időszakos.

Alkalmas

A szonda folyamatos napfényt kap.

Alkalmas
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Az alábbi képen (olajliget) egy alkalmas terület részlete látható (tulajdonságai minimum 3000 négyzetméteren, vagyis a
szonda körüli nagyjából 30 m sugarú körön belül egységesek).

Ezek a képek ugyanazon a nyilvános kerten belül egy alkalmatlan területet mutatnak be (30 m sugarú körön belül túlzottan
változatos; út, épület, parkoló található).

Egy tervezett szondahely környezete a Google Térkép mérőeszközével becsülhető, ahogyan azt a fenti képen látható
terület esetében is tettük. A Google Térképen kattintson jobb gombbal a tervezett szondahelyre, válassza a
„Távolságmérés” menüpontot, jelölje ki a kör szélét, majd húzza el a külső pontot a szondahely körül a távolság
megállapításához. Így igen egyszerűen megállapíthatja, hogy a választott pont megfelel-e a minimum 30 m sugarú körön
belüli homogén földhasználat követelményének.
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Miért fontos a megfelelő szondahely kiválasztása?
A megfigyelni kívánt területnek a hasznos tippekben leírtak szerint a lehető leghomogénebbnek kell lennie. A szondától
mért minimum 30 m sugarú körrel meghatározott területnek megjelenés és hasznosítás tekintetében egységesnek, vagyis
homogénnek kell lennie. Ebből a szempontból megfelelő a művelt földterület, kert vagy egyéb zöldterület, amelyen a
különböző elemek (fák, fű, cserjék, ültetett terület) egyenletes eloszlásban vannak jelen. Ha az Ön földterülete nagyon
heterogén, viszont Ön több Flower Power szondával is rendelkezik, akkor a földrészletet feloszthatja több, egyenként
homogénebb részterületre. A homogenitás mértéke a topográfiai, földhasználati (növénytípusok) és talajösszetételi
jellemzők értékelésével állapítható meg.
A topográfiai jellemzők meghatározzák a víz felszíni mozgását
A földfelszín formája nagymértékben befolyásolja a talajképződést.
A különböző táji környezetben elhelyezkedő talajok eltérő fizikai és
kémiai jellemzőkkel rendelkeznek, így termékenységük mértéke
sem azonos. A víz a felszínen a gravitációs erők függvényében
mozog. A lejtős földterületre kisebb vízfelvétel és nagyobb mértékű
elfolyás jellemző. A lejtő alsó szakaszának kiszáradási ideje a felső
részekről érkező vízmennyiség többlete miatt hosszabb lehet. A
talaj anyaga a gravitáció hatására ereszkedhet, vagy azt a víz is
szállíthatja. A talaj anyaga a lejtő mentén átrendeződik, ami
eltéréseket eredményez a talaj mélységében, valamint fizikai és
kémiai jellemzőiben.
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A különböző földhasználati módok befolyásolják a terület
homogenitását.
A növények, illetve a növénysűrűség eltéréseiből adódóan a változó
talajmélységből változó mennyiségű vízfelvétel történik, ezenkívül a
gyökerezési mélység szintén befolyásolhatja a terület
homogenitását. A különböző földhasználati módok eltérő művelési
módszereket tesznek szükségessé. Például, a növényi
maradványokkal fedett talajfelszín (pl. talajtakarás esetén)
visszatartja a vizet, és mérsékli a párolgást. A frissen szántott,
kiterjedt és fedetlen felszínű talaj párolgás miatti vízvesztesége
sokkal nagyobb.
A talaj jelentős, gyakran a felszínen is látható térbeli
változékonysággal bír.
A légi- és műholdfelvételeken látható színbeli eltérésekből sokféle
jellemzőre, többek között a talaj állagára, szerkezetére és
szervesanyag-tartalmára lehet következtetni. E jellemzők jelentősen
befolyásolják a talaj porozitását, amely meghatározza a vízfelvételt,
a víztartó képességet, valamint a vízelvezetés mértékét. Például a
nagyobb szervesanyag-tartalom jobb talajszerkezetet és víztartó
képességet jelent.

A szonda elhelyezését össze kell hangolni a mű holdfelvételek
képpontméretével
A szondákat a környező földterület szempontjából reprezentatív helyen kell elhelyezni, úgy, hogy akörül az előzőekben
leírt módon legalább 30 m sugarú körben homogén legyen a terület. A szondák egymástól mért távolságát össze kell
hangolni azoknak a műholdfelvételeknek a képpontméretével, amelyeket érvényesíteni szeretnénk. A Sentinel 1 műhold
felvételei esetében a pixelméret (egy képpont mérete) 20 m x 20 m. A szondákat ezért egymástól legalább 20 méterre kell
elhelyezni.

Szükségtelen egy pixelen belül duplikált méréseket végezni kis méretű (20 m x 20 m-es) homogén területen több szonda
elhelyezésével. A szondák 20 méternél sűrűbb elhelyezésének csak kis méretű heterogén területen van értelme,
amelynek közeli szomszédságában a táj vagy a földhasználat hirtelen megváltozik. A 4. hasznos tipp értelmében azonban
az ilyen terület nem tekinthető homogénnek és reprezentatívnak, így ebben a GROW-feladatban kerülendő. A szonda
körüli legalább 30 m sugarú körön belüli homogén földterület magában foglalja a műholdfelvételek képpontméretének
(20 m x 20 m) megfelelő területet, egy homogén pufferzónát, valamint a szondák közötti minimális távolságot.

A kiválasztott szondahely reprezentatív a környező földterületre
nézve?
Egy adott helyre jellemző talajtulajdonságok, például a nedvesség, a tápanyagtartalom és a hőmérsékleti értékek az adott
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mintavételi hely körüli kiterjedtebb területre is érvényesek. A reprezentatív helynek az adott tájegység többi részével
megegyező tulajdonságokkal kell rendelkeznie úgy, hogy a környező terület az adott hely tulajdonságaival jellemezhető
legyen. A talajvizsgálathoz és a kerti talaj jellemzéséhez azonos megközelítés, vagyis reprezentatív helyek kijelölése
szükséges.
A kiválasztott terület közepéhez legközelebb eső
helyen a legkisebb a környező terület bolygató
hatásának esélye.

Gondoskodjon a táblaszegélytől minél távolabbi
kihelyezésről. A szegélyterületek mindig átmeneti
jellegűek. Szemrevételezéssel határozza meg a terület
legjellemzőbb részét.

A kisebb tájegységek gyakran nagyobb tájelembe
illeszkednek

Az itt látható teraszolt tájban egy régebbi sík felület
(teraszlap), valamint egy alacsonyabban fekvő ártér
található. A két egységet egy kisebb ferde esésű terület
(rézsű) választja el. Mindhárom egységet külön kell
kezelni.
A mintavétel során a kisebb benyomulásokat gyakran
figyelmen kívül hagyják, mivel az ilyen területrészek nem
minősülnek reprezentatívnak a nagyobb területre nézve.

Hová NEM helyezhető ki szonda?
A hasznos tippekkel foglalkozó szakaszban elmondottak szerint az
ember építette elemek, illetve az emberi tevékenység
megváltoztathatja a talajtulajdonságokat, valamint a víz mozgását.
Művelt terület esetén a szonda károsodásának elkerülése érdekében
ne helyezze azt növénysorok közé.
Az erős forgalom és az intenzív talajművelés rongálja a
talajszerkezetet, és csökkenti a talaj porozitását és víztartó
képességét.

Ne vegyen talajmintát olyan terület közelében, amelyen trágyát,
szalmát, műtrágyát vagy egyéb talajjavító anyagot tárolnak. A szondákat egymástól legalább 20 m távolságra kell
elhelyezni. 20 méternél sűrűbb elhelyezés esetén a szondák zavarhatják egymást, és hamis mérési adatokat
generálhatnak.
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A szondahelyet azonosítani kell és meg kell jelölni.
Ezáltal a mezőgazdasági tevékenység, pl. az aratás
vagy szántás során elkerülhetők a problémák.

5.
Hogyan kapcsoljam össze a szondát a
telefonommal és a GROW projekttel? Hogyan
tölthsem fel az adatokat?
MIUTÁN MEGTALÁLTA A LEGJOBB HELYET A SZONDÁNAK, IDEJE ELHELYEZNI ES
FELKESZÍTENI AZT AZ ADATOK GYŰJTESERE. KÖVESSE AZ ALÁBBI EGYSZERŰ
LEPESEKET:
●

Győződjön meg róla, hogy az elemtartó fedele megfelelően be van zárva

●

Nyomja be a szondát a talajba annyira, hogy a villák teljesen a talajba kerüljenek

●

A szonda helyzetét megfelelően jelölje meg, különben a növényzet gyorsan eltakarhatja. Az is hasznos lehet,
ha elmenti a GPS-koordinátákat, így később könnyebben megtalálhatja a szondát.

Miután a szondát előkészítette, a a telefonjával való összekapcsolás révén fogadhatja a szonda méréseit és értesítéseit,
így javíthatja a talaj állapotát. A szonda bekapcsolása a GROW projektbe az érzékelési feladat alapeleme. Ezzel
hozzájárulhat közös erőfeszítésünkhöz, amely során a GROW közösség tagjai egy a talajnedvességgel kapcsolatos
adatbázist hoznak létre annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessük az éghajlatváltozást.

A szonda összekapcsolása a mobiltelefonnal
MIUTÁN AZ UTASÍTÁSOK SZERINT MEGFELELŐ HELYEN ELHELYEZTE A SZONDÁT, A
KÖVETKEZŐ LEPESEKKEL KAPCSOLHATJA ÖSSZE AZT A MOBILTELEFONJÁVAL:
1.

Töltse le és telepítse a Parrot Flower Power alkalmazását az Apple áruházból vagy a Google áruházból. Ha a
szonda helyénél lassú az internetkapcsolat, érdemes lehet otthon, wifiről letölteni az alkalmazást.

2.

Nyissa meg az alkalmazást és hozzon létre egy fiókot a Parrot cégnél (ne a Facebook vagy Google fiókjával
jelentkezzen be). A szonda és az alkalmazás szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy a Flower Power alkalmazás
hozzáfér-e a mobiltelefon helyzetéhez. Ezekkel a bejelentkezési adatokkal a GROW Megfigyelőközpontba is
regisztrálhat (lásd a következő szakaszban).
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3.

Helyezkedjen el a szondához minél közelebb, lehetőleg 1 méteren belül.

4.

Kapcsolja be az okostelefonon vagy táblagépen a helymeghatározást a legpontosabb beállításokkal, például
wifivel és GPS-szel.

5.

Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot az okostelefonon vagy táblagépen.

6.

Indítsa el a Parrot Flower Power alkalmazást. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a közelben található
szondákat. A Flower Power ikon mellett látható szám az elérhető szondák számát mutatja.

7.

Nevezze el a szondát (a személyes műhelymunka során kapott egyedi névnek megfelelően).

A KÖVETKEZŐ KEPEK RESZLETESEN BEMUTATJÁK, MILYEN INFORMÁCIÓKNAK KELL
MEGJELENNIE A MOBILTELEFONJÁN.

1. Szonda érzékelve
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2. Előfordulhat, hogy a szonda

3. Az új szondára kattintva az

firmverjét frissíteni kell (ezt a

alkalmazás értesíti, ha a firmvert

sárga kör jelzi)

frissíteni kell.
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4. A szonda firmverjének

5. A firmverfrissítés befejezése

frissítése.

után fel tudja venni az új szondát.

7. A csatlakozás nem sikerült.

8. A kapcsolat létrejött. Adja meg

Próbálja meg újra. Szükség

a szonda környezetére vonatkozó

esetén menjen közelebb a

adatokat, a nevét stb.

szondához.
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6. Csatlakozás folyamatban.

9. Növény (Plant) elmentése.
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10. Növény (Plant) sikeresen

11. Adatok gyűjtése a

12. Az adatok összegyűjtése

felvéve.

szondából.

sikerült.

13. Az adatok feltöltése a távoli

14. Az összegyűjtött adatok

szerverre sikerült. A helyszín

grafikusan megjeleníthetők a

ekkor, az adatok első

Növény (Plant) képernyő ikonjára

feltöltésekor jön létre.

koppintva.
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A szonda összekapcsolása a GROW platformmal
Miután üzembe helyezte a szondát, és sikeresen telepítette a Flower Power alkalmazást, keresse fel a
https://hub.growobservatory.org/login weblapot (vagy válassza ki a www.growobservatory.org weblapon a
Bejelentkezés (Log In) menüpontot).

Online GROW felhasználói profilja létrehozása során engedélyezheti, hogy a GROW platform hozzáférjen az Ön Parrot
Flower Power fiókjának az adataihoz.

Ezzel lehetővé teszi, hogy a GROW platform elkezdje az adatok gyűjtését a szondá(k)ból. A szonda (szondák) adatait a
GROW weblapon keresztül láthatja; a következő hónapokban fejleszteni fogjuk kapacitásainkat, hogy izgalmas, érdekes
adatmegjelenítési módokat kínálhassunk Önnek. Megjegyzés: a jelszóval kapcsolatos információt a GROW platform NEM
tárolja.

Adatok gyű jtése
AZ ADATOK SZINKRONIZÁLÁSA KETLEPESES FOLYAMAT:
1.

Ahhoz, hogy az adatokat begyűjthesse a szondából, azt Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatni kell az
okostelefonra vagy táblagépre telepített Flower Power alkalmazáshoz. Amint a kapcsolat létrejön, az adatgyűjtés
automatikusan megkezdődik. Ezt a folyamatot a 7. lépéshez tartozó képen látható lila kör mutatja. Vegye
figyelembe, hogy az időjárási körülmények (például köd vagy eső) a jel gyengítésével lassíthatják az adatgyűjtési
folyamatot.

2.

Az összegyűjtött adatokat ezután a készülék feltölti a felhőbe (adatszinkronizálás). Ehhez a lépéshez internetkapcsolat (3G vagy Wi-Fi) szükséges. A sikeres adatszinkronizálást a 8. lépéshez tartozó képen látható zöld
körben levő pipa jelöli.

Fontos megjegyzés: Mivel a szonda helyzetére vonatkozó információt a rendszer akkor hozza létre, amikor az adatok az internet-kapcsolaton keresztül
először a felhőbe kerülnek, fontos, hogy a kültéren elhelyezett szondá(k)hoz minél közelebb álljon, ideális esetben 1 méteren belül ahhoz, hogy a koordináták
meghatározása a lehető legpontosabb legyen. Valójában a rendszer nem magának a szondának a helyzetét rögzíti, hanem a mobileszköz (okostelefon vagy
táblagép) koordinátáit.

19

growobservatory.org

Az adatgyűjtés akkor is lehetséges, ha nem áll rendelkezésére internet-kapcsolat a Flower Power szonda közelében.
Az 1. lépésben leírt módon Bluetooth kapcsolaton keresztül gyűjtse be az adatokat a szondából. Ha a begyűjtött adatok
nem jelennek meg a Flower Power alkalmazás idővonalán, ne aggódjon. Az adatok az alkalmazásban csak akkor jelennek
meg, ha már feltöltötte őket a felhőbe. Ezért amikor rendelkezésére áll internetkapcsolat, lépjen a 2. pontra. Megjegyzés:
a szonda automatikusan tárolt koordinátái valószínűleg nem lesznek helyesek. Az alábbi oldalon ellenőrizheti a
szonda helyét, és amennyiben szükséges, korrigálhatja azt: https://hub.growobservatory.org/my-data .
Tipp: A szondából minél gyakrabban gyűjtse be az adatokat (legalább hetente egyszer); így biztosíthatja az adatok
naprakészségét. Ne feledje, hogy az adatokat a legrosszabb esetben is legalább kéthavonta be kell gyűjteni, mivel
a szonda legfeljebb ennyi ideig tudja tárolni azokat. Ha nem gyűjti be a szondáról az adatokat, azok felülírásra
kerülnek, és elvesznek.

6.
Föld- és talajvizsgálat
A SZONDA ADATAINAK FELHASZNÁLÁSÁHOZ ES AZOKBÓL ERTELMES KÖVETKEZTETESEK
LEVONÁSÁHOZ SZÜKSEGÜNK VAN NEMI INFORMÁCIÓRA ARRÓL, HOGY HOL HELYEZKEDIK
EL A SZONDA, PELDÁUL MILYEN FÖLD VAN KÖRÜLÖTTE ES MILYEN TÍPUSÚ TALAJBAN
VAN. A KEZIKÖNYV KÖVETKEZŐ RESZE VEGIGVEZETI A MERES, ES AZ ADATOK
RÖGZÍTESENEK FOLYAMATÁN. A GROW ALKALMAZÁS FONTOS ESZKÖZ A FÖLD- ES
TALAJVIZSGÁLAT ADATAINAK RÖGZÍTESERE. A FÖLDVIZSGÁLATOT A TEREPEN, A
SZONDA HELYENEL KELL ELVEGEZNI. A TALAJVIZSGÁLAT KET RESZBŐL ÁLL: AZ
EGYIKET A TEREPEN, A SZONDA MELLETT KELL ELVEGEZNI, A MÁSIKAT PEDIG EGY
TETSZŐLEGESEN MEGVÁLASZTOTT HELYISEGBEN. MIELŐTT EZEKET A KIEGESZÍTŐ
MEGFIGYELESEKET ELVEGEZNE, GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY MEGFELELŐ, ALKALMAS
HELYET TALÁLT A SZONDÁNAK (LÁSD 4. FEJEZET).

Az adatok megfigyelése, mérése és gyű jtése
•

Kérjük, hogy a föld- és talajvizsgálatról szóló alábbi leírásokat és lépéseket figyelmesen olvassa végig, mielőtt
elkezdené az adatgyűjtést.

•

A GROW alkalmazást ingyenesen letöltheti kedvenc alkalmazás-áruházából.

•

Miután az alkalmazást telepítette a telefonjára, végezze el a következő lépéseket:
o

Ahhoz, hogy adatokat tudjon gyűjteni a GROW alkalmazással, internetkapcsolat szükséges, és be kell
jelentkeznie. Az adatgyűjtés, illetve a terepre indulás előtt (ahol esetleg nem áll rendelkezésre
internethozzáférés) ellenőrizze, hogy be van-e jelentkezve.

o

A bejelentkezéshez kattintson az

o

Ha megkezdi az adatgyűjtést, de nem jelentkezett be, a program átirányítja és felszólítja, hogy

pontra az alkalmazásban.

jelentkezzen be.
o

Az adatgyűjtés megkezdéséhez lépjen a GROW Science menüpontra. Az érzékelési feladathoz végzett
adatgyűjtéshez lépjen az
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menüpontra, és írja be annak a szondának a nevét, amelyhez az adatok
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kapcsolódnak. Ezután kövesse az alkalmazás utasításait >> Részt veszek a GROW Változó Éghajlat
Küldetésében és az érzékelő használatán kívül is végzek méréseket

Bejelentkezés után megismerkedhet a GROW alkalmazással. Végiglépkedhet a képernyőkön és kipróbálhatja az
alkalmazást. Ha így tesz, a próba végén NE kattintson a mentés és beküldés gombra. Ha a GROW alkalmazást
bezárja és újra elindítja, minden előző tevékenységet töröl, és tiszta lappal kezdheti a vizsgálat adatainak rögzítését. Ha a
GROW alkalmazással problémái vannak, lépjen kapcsolatba a Közösségi Vezetővel, aki segítségére lehet; vagy írjon emailt a technical@growobservatory.org címre.

Ne feledje:
•
•
•

A föld- és talajvizsgálatot minden szondához el kell végezni.
Ha egynél több szondája van, a föld- és talajvizsgálatot MINDEN SZONDÁHOZ KÜLÖN VÉGEZZE EL.
Ügyeljen rá, hogy a MEGFELELŐ SZONDA NEVÉT adja meg, amikor az adatokat a GROW alkalmazásban
rögzíti.

Ábrák: Példák a GROW Science képernyőire.

FÖLDVIZSGÁLAT
A földvizsgálatban a következőkről teszünk fel kérdéseket:
●

a földről, melyben a szonda van, annak szélesebb környezetéről és használatáról, valamint ugyanezekről
specifikusabban a szonda közvetlen környezetében.

●

hogy mi borítja a szonda körüli földterületet, milyen növények nőnek itt, és hogy vannak-e nem vízáteresztő
felületek közvetlenül mellette vagy a közelében.

●

a táj egyéb sajátosságairól, például hogy a szonda dombos vagy sík területen van-e, illetve hogy dombos
területeken a lejtő északra vagy keletre néz-e; ezt égtájnak nevezzük.

●

hogy gazdálkodik-e a szonda körül a területen, és ha igen, hogyan.

Miért fontos ez? Mert ezek a tényező k mind befolyásolják a talajnedvességet árnyékoláson és azon
tényező kön keresztül, hogy mennyi nedvesség tud a talajba jutni vagy mi a vízmozgás általános iránya.

MEGJEGYZÉS: Mint a 4. szakaszban leírjuk, nagyon fontos, hogy a szondának a helyszínre jellemző helyet találjon.
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Milyen nagy egységes terület van a szonda körül, ahol a földhasználat és a talajborítás ugyanolyan vagy nagyon hasonló?
Jellemzi-e a szonda helye
-

a legkisebb elfogadható területet egy 30 m sugarú körben?

-

Esetleg ennél nagyobb területet is? Ha igen, mekkora ez a terület?

Erre a területre „PARCELLA” néven fogunk hivatkozni. A parcella így egy nagy mértékben hasonló vagy ugyanolyan
tájképi sajátosságokkal jellemezhető terület. A földvizsgálat abban nyújt segítséget, hogy pontosabban meghatározhassuk
ezen sajátosságokat.

Földhasználat, talajborítás és lefedettség
A FÖLD JELLEMZESENEK EGYIK ALAPVETŐ MÓDJA AZ, HOGY LEÍRJA A SZONDA
HELYENEK SZELESEBB KÖRNYEZETET ES AZ OTTANI FÖLDHASZNÁLATOT. AZT IS MEG
FOGJUK KERDEZNI, MI LÁTHATÓ A FELSZÍNEN; PELDÁUL FÁK, BOKROK, VÍZZEL
FEDETT TERÜLETEK, VETEMENYEK, NÖVENYEK, EPÜLETEK, UTAK ES MÁS
JELLEGZETESSEGEK. A KUTATÓK EZEKET FELSZÍNBORÍTOTTSÁGI OSZTÁLYOKNAK VAGY
RETEGEKNEK NEVEZIK. EZEN ELEMEK MEGFIGYELESE ES LEÍRÁSA SEGÍTHET
MEGERTENI, HOGYAN BEFOLYÁSOLHATNAK EZEK A HELYSZÍNEN ES A TALAJBAN
BIZONYOS KÖRÜLMENYEKET (NAPSÜTES, NEDVESSEG, HŐMERSEKLET, A NÖVENYEK
NÖVEKEDESE).

A talajtakaró elemeket tekintheti a tájkép összetettebb jellegzetességei – például az erdők, kiskertek, vetések, falvak,
utcák, játszóterek, tavak, hátsó kertek, országutak vagy városi parkok – alkotóelemeinek is. Ezeknek fizikai szerkezete
van, és specifikus elemekből épülnek fel, de ezenkívül specifikus földhasználati funkciójuk is van (mezőgazdaság,
közlekedés, kikapcsolódás, lakás, ugar stb.).
A következő talajtakaró elemekről fogjuk megkérdezni:
-

Fák

-

Bokrok

-

Zöldségek és más termények, ideértve a fűszer- és dísznövényeket is

-

Más talajtakaró növények mint például a fűfélék, gyomnövények, vad fűszernövények és vadvirágok

-

Mulcsozott talaj

-

Nem vízáteresztő felületek, például utak és épületek

A fák és bokrok megkülönböztetésére például számos módszer áll rendelkezésre; ez gyakran nem annyira egyértelmű,
mint várnánk. A fák és bokrok megkülönböztetésére a következő alapelveket használjuk:
FÁK
Minden fásszárú növény, rendszerint egy fő törzzsel. A fákat tovább oszthatjuk gyümölcsfákra és egyéb ehető termésű
fákra (például mogyoró, dió, olajfák és citrusfélék), valamint egyéb nyitvatermőkre és lombos fákra.
BOKROK
Minden általában több törzzsel rendelkező fásszárú növény vagy alacsony növésű cserje, mely rendszerint nem nő 5 mnél magasabbra. A bokrok tovább oszthatók gyümölcstermő bokrokra (ehető gyümölccsel, pl. szeder, ribizli, kökény) és
más bokrokra.
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A földhasználat és a föld takarása mellett a lefedettség azt mutatja meg, hogy a talajnak körülbelül mekkora részét
takarják ténylegesen takaróelemek, vagyis mekkora területet borítanak fák, fű, zöldségek vagy mulcsozott talaj. Ez
részletesebb információt nyújt a talajnedvességet befolyásoló fontos sajátosságokról, például hogy mennyi napfény éri a
földet, milyen nedves lehet, milyen relatív hőmérséklet várható vagy milyen gyorsan fog megszáradni a vizes talaj felszíne.

A fenti diagramok különböző százalékos lomb-lefedettségeket ábrázolnak, 5% alatti értékektől 91% feletti értékekig. Mivel
nehéz pontosan megmérni, a diagramokkal körülbelül megbecsülheti, hogy mekkora a lombfedettség. Ezek a képek a
GROW alkalmazásban is rendelkezésre állnak vizuális segítségként a lombfedettség felmérésében a terepen.

Ábrák: Példák a GROW Science képernyőire: földvizsgálat
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A lejtő típusa, helyzete és kitettsége
A LEJTŐ TÍPUSA, HELYZETE ES KITETTSEGE BEFOLYÁSOLHATJA A TALAJ
NEDVESSEGTARTALMÁT ES A NÖVENYTERMESZTESI KÖRNYEZETET. BEFOLYÁSOLHATJÁK,
HOGY MENNYI FENYT KAP EGY TERÜLET, MILYEN MELEG, HOGYAN HALAD ÁT RAJTA A
NEDVESSEG, VALAMINT HOGYAN BEFOLYÁSOLHATJÁK PELDÁUL A LEPUSZTULÁS VAGY
LERAKÓDÁS A HELYI TALAJKEPZŐDEST.
●

Sík területek: a víz mozgása és az általános fénykitettség valószínűleg nagyjából egyforma a területen, de
befolyásolják az apró kiemelkedések és bemélyedések. A talajnedvességet és a talaj összetételét helyileg még a
kis magasságkülönbségek is befolyásolhatják.

●

Dombos területen a lejtő több módon is befolyásolhatja a talaj nedvességtartalmát attól függően, hogy melyik
égtáj felé néz (a lejtő kitettsége) és milyen meredek (a lejtő dőlésszöge).

Ábrák: Példák a GROW Science képernyőire: földvizsgálat

Módszertani útmutató: földvizsgálat
A FÖLDVIZSGÁLATOT A TEREPEN, A SZONDA MELLETT KELL ELVEGEZNI. HA EGYNEL TÖBB SZONDÁJA
VAN, MINDEN SZONDÁHOZ KÜLÖN RÖGZÍTSE A FÖLDVIZSGÁLAT ADATAIT.
IDŐTARTAM
A földvizsgálat elvégzéséhez körülbelül 15-20 percre van szükség.
●

egyhuzamban,

●

az okostelefon GROW alkalmazásával,

●

a terepen, a szonda mellett.

A GROW alkalmazás földvizsgálat funkciója, reményeink szerint, aránylag magától értetődő. Kövesse az alkalmazás
utasításait. Ha kérdése van, a Közösségi Vezető tud tanácsot adni.
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Ábra: Képernyőkép az adatok összefoglalásáról és beküldéséről: földvizsgálat

Ha végzett a földvizsgálattal, áttekintheti a rögzített információkat, majd befejezheti a vizsgálatot és elküldheti az adatokat.
Mielőtt megnyomná a küldés gombot, szükség esetén visszaléphet és szerkesztheti az egyes tételeket.

Talajvizsgálat
A TALAJVIZSGÁLAT IGAZI GYAKORLATI TEVEKENYSEG, AMELYHEZ TÖBB HÁZTARTÁSI
TÁRGYRA ES ESZKÖZRE IS SZÜKSEG VAN A TALAJ ÁLLAGA ES A KŐZETTARTALOM
MEGHATÁROZÁSÁHOZ. ELŐSZÖR MINDENKEPPEN OLVASSA VEGIG AZ ÚTMUTATÓT, HOGY
ALAPOSAN FELKESZÜLVE MEHESSEN KI A TEREPRE!
IDŐTARTAM
A talajvizsgálat összesen körülbelül 45 percig tart, 1 – 1½ hétre elosztva.
Hogyan befolyásolja a talaj állaga és a kőzettartalom a talajnedvesség változásait?
A talajnedvesség a talaj egészségének és a növények növekedésének fontos mutatója. A globális szintű talajnedvesség
mérések felhasználhatók az éghajlatváltozással kapcsolatos események, például hőhullámok és aszályok
meghatározására. A talajnedvesség változásainak közvetlen hatása van a vízkörforgásra a víz felszíni és felszín alatti
elfolyásának befolyásolásával, ez pedig a természetes növényzetet és a csupán az esővízre támaszkodó
mezőgazdaságot is befolyásolja.
●

Ha esik vagy öntözi a termőterületet, a talaj pórusai megtelnek vízzel. A megkötött víz mennyisége függ a talaj
állagától és szerkezetétől, mivel ezek a sajátosságok nagymértékben befolyásolják azt a folyamatot, melynek
során a talaj felszínén levő víz bekerül a talajba (vízszivárgás), valamint a talaj vízátjárhatóságát és vízmegtartó
képességét.

●

A talaj kétféle módon tarthatja meg a vizet: a pórusokban, valamint a talajrészecskék körüli vékony rétegben.

A talaj állaga
A TALAJOK ÁSVÁNYI ES SZERVES ÖSSZETEVŐKBŐL EPÜLNEK FEL. A TALAJ ÁLLAGÁT
A FINOM, 2 MM-NEL KISEBB ÁTMERŐJŰ ÁSVÁNYI ANYAGOK VISZONYLAGOS
ÖSSZETETELE HATÁROZZA MEG.
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A talaj állagát három részecske adja, ezek egymáshoz viszonyított aránya határozza meg a talaj általános
állagát. Ezek a következő k:
●

Homok (a legnagyobb),

●

Iszap

●

Agyag (nagyon kis részecskék).

Ha nagyjából egyenlő arányban vannak jelen, a talaj vályogos állagú.

●

A vályogtalajok ideálisak élelmiszer-termesztésre, mivel a kisebb és nagyobb részecskék egyensúlya jó, ami azt
jelenti, hogy megfelelő hely áll rendelkezésre közöttük a levegő és víz számára (a legtöbb növény gyökerének
mindkettőre szüksége van); a vályogtalajokon a víz áthalad, de nem túl gyorsan, így nem lesznek túl vizesek, de
nem is száradnak ki túlságosan, valamint a tápanyagokat is jól megtartják.

●

A nagyon homokos talajokon a víz igen gyorsan átfolyik, kimosva a tápanyagokat, így ezeknagyon gyorsan
kiszáradnak.

●

Az erősen agyagos talajok vízzel telítődhetnek, mivel a részecskék közötti üregek annyira kicsik, hogy az
agyagrészecskék a víz számára átjárhatatlan réteget képezhetnek. Ha a növények gyökerét túl hosszú ideig
borítja víz, elpusztulnak. Ha az agyagtalaj kiszárad, nagyon megkeményedhet, és a növények gyökere rendkívül
nehezen járhatja át; így ilyenkor a növények gyökere könnyen elszakadhat.

A talaj állaga aránylag kis távolságon is nagymértékben megváltozhat, ezért nagyon fontos, hogy a talaj állagának
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vizsgálatát közvetlenül a szonda mellett (15 cm távolságból) végezze el.

Kőzettartalom
●

A talaj fontos összetevői a kavicsok és kődarabok is. Mindkettő a nagyobb sziklák (ezt anyakőzetnek is nevezik)
mállásának és átalakulásának terméke.

●

A finom földdel ellentétben a tiszta kavics- és kőzetfelhalmozódások nem képesek megtartani a vizet vagy más, a
növények és talajélet szempontjából fontos tápanyagokat és szerves anyagokat.

●

Ennek ellenére ha a talajban kavicsok vagy kőzet van, ez nagy befolyássallehet a fontos talajtulajdonságokra.
Minél több kőzetet talál egy adott térfogatú talajban, annál kevésbé finom a talaj, amely így kevesebb vizet vagy
szerves széntartalmú talajvegyületeket képes megtartani. Másrészről azonban a köves talajok fokozzák a
vízszivárgást és így javítják a felszíni vízelvezetést, ami viszont csökkenti a felszíni talaj lepusztulását heves
esőzések vagy áradások során.

A lenti diagramok különböző százalékos kőzettartalmakat ábrázolnak, 0%-tól 80% fölötti értékekig. Mivel a pontos
méréshez némi időre van szükség, a diagramokkal körülbelül megbecsülheti a kőzettartalmat. Ezek a képek a GROW
alkalmazásban is rendelkezésre állnak vizuális segítségként a kőzettartalom terepen történő meghatározásához; a
kézikönyv következő szakaszában egy leírást is talál arról, hogyan határozható meg a legjobban a kőzettartalom.

Módszertani útmutató: talajvizsgálat
A TALAJVIZSGÁLAT KET FŐ RESZBŐL ÁLL: AZ EGYIKET A TEREPEN, A SZONDA
MELLETT KELL ELVEGEZNI, A MÁSIKAT PEDIG BELTEREN VAGY EGY TETSZŐLEGESEN
MEGVÁLASZTOTT HELYEN. HA EGYNEL TÖBB SZONDÁJA VAN, MINDEN SZONDÁHOZ
KÜLÖN RÖGZÍTSE A TALAJVIZSGÁLAT ADATAIT.
FELSZERELES
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●

Az okostelefon és a GROW alkalmazás

●

Időzítő vagy stopperóra (vagy a mobiltelefon időzítője)

●

Befőttesüveg tetővel: min. 13 cm magas, 8-9 cm átmérőjű

●

Ásó, illetve lapát ásáshoz és kaparáshoz

●

Szita (2 mm-es)

●

Jó minőségű alkoholos filc

growobservatory.org

●

Papír

●

Egy evőkanál Sodium hexametaphosphate (SHMP)

●

Víz a befőttesüveg megtöltéséhez

●

Mérőszalag vagy vonalzó a mérésekhez

●

Mozsár (akkor lehet hasznos, ha a területén kötött agyagtalaj van)

KŐZETTARTALOM
Időtartam: 10-15 perc

1.

Ásson egy körülbelül 15-20 cm átmérőjű és 10–15 cm mély gödröt, a talajt emelje ki és tegye félre.

2.

A gödör egyik falát az ásóval vagy kőműveskanállalfaragja le úgy, hogy egy falhoz hasonlóan sima és
függőleges legyen.

3.

Finoman tisztítsa le a falat a kezével, hogy ha vannak benne kövek, azok láthatóvá váljanak.

4.

Az alábbi ábrák alapján vizuálisan becsülje meg a kutatógödörben látható kövek mennyiségét. A kövek
mennyiségét megvizsgálhatja a talajban szemmel és úgy is, hogy a száraz talajt leszitálja, majd kézzel
megérinti (a talaj állagának mérését a következő lépésekben láthatja), így könnyebben észreveheti a
kisméretű köveket. Ne feledje, hogy ezek közelítő becslések, nem pedig pontos mérések, de ez rendben van.

5.

Jegyezze fel a kőzettartalomra vonatkozó becslését, és a talaj állagára vonatkozó eredményekkel
együtt rögzítse a GROW alkalmazásban (lásd lent).

A TALAJ ÁLLAGA
Időtartam: 30 perc az előkészítéshez, plusz a talaj száradása (ha szükség van rá), 3 nap a talaj
szétoszlatására, ülepedési idő (legalább 24 óra, de a talaj összetételétől függően több is lehet)

1.

5–15 cm mélységből vegyen megfelelően nagy talajmintát a kiásott gödörből.

2.

Szükség esetén szárítsa ki a talajt (ehhez hosszabb időre lehet szükség).

3.

Keressen egy alkalmas befőttesüveget (legalább 13 cm magas és 8–9 cm átmérőjű legyen). Tegyen az aljától
3 cm-re egy jelet a talajnak és fent 13 cm-re egy másik jelet a víznek. Ezenkívül írja rá az üvegre a szonda
nevét is!
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4.

Ha kötött agyagtalaja van, a száraz talajt törje össze. Használhat mozsarat is, de finoman csinálja! Az
összetömörödött talajt óvatosan törje össze. A köveket és homokszemcséket NE törje kisebb darabokra.

5.

2 mm-es lyukú szitával távolítsa el a 2 mm-nél nagyobb átmérőjű törmeléket és köveket

a száraz

talajmintából.
6.

Töltse meg az üveget száraz talajjal a 3 cm-es jelig. Ügyeljen arra, hogy a talajt nagyon jól tömörítse össze és
ne maradjanak benne üregek.

7.

Töltse fel a 13 cm-es jelig vízzel, majd egy kanállal kavarja addig, míg a talaj szét nem oszlik.

8.

Adjon hozzá egy teáskanál Sodium hexametaphosphate (SHMP), zárja le az üveget és alaposan rázza
össze.

9.

Ha a felszínen szerves törmelék gyűlik össze, a kanállal szedje le.

10. Szorosan tekerje vissza a tetőt. Alaposan rázza össze az üveget újra. A talajnak teljesen szét kell oszolnia a
vízben.
11. Vigye be az üveget egy helyiségbe és hagyja állni 3 napig; legalább naponta kétszer (reggel és este) rázza
alaposan össze.
Ezalatt az idő alatt, illetve a napi összerázások után már láthatja, hogy a talaj eltérő összetevői más sebességgel
ülepednek le. Például kicsit hátradöntheti az üveget, hogy jobban látsszon a vonal az első réteg (a homok) és a többi,
a vízben még mindig eloszlott részecskék között. Az üveget vízszintesen is elforgathatja, hogy jobban látsszon a
leülepedett réteg és a talaj oldatának többi része közötti vonal. Így már a végső értékek leolvasása előtt is képet
kaphat róla, hogyan ülepedik a talaj.
A következő lépés az, hogy jegyezze fel a különböző állagú talajrétegeket; ezek leülepedéséhez, ahogy azt az elmúlt
napokban többször megfigyelhette, különböző hosszúságú időtartamra van szükség. Ehhez körülbelül a következő
időtartamokra lesz szükség:
-

3 perc a homok leülepedéséhez (első leolvasás),

-

5 óra az iszap leülepedéséhez (második leolvasás) és

-

legalább 24 órára, amíg a víz letisztul és az agyag leülepedik (harmadik leolvasás). A harmadik leolvasásához
több napra is szükség lehet.

29

1.

3 nappal a talaj teljes eloszlatása után alaposan rázza össze az üveget újra. Ha a befőttesüveg magasabb
13 centiméternél és a tetején levegő van a fedél alatt, igyekezzen a talaj legnagyobb részét a vízbe juttatni,
hogy semmi se tapadjon belőle az üveg belsejére.

2.

Hagyja a befőttesüveget 3 percig állni. Jelölje meg az üledék szintjét. Ez a homokréteg. Jelölje meg a
„homok” felirattal.

3.

Hagyja az üveget egy olyan egyenletes és vízszintes felületen, ahol a következő üledékréteg
lerakódása alatt senki sem fogja azt háborgatni. Tegye egy asztalra vagy más magasabb felületre, és
hagyja, hogy tovább ülepedjen.

4.

5 óra elteltével végezze el a második mérésta talaj állagának vizsgálatára használt üvegen . Ez az
iszapréteg. Jelölje meg az újonnan leülepedett réteget, és feliratozza az „iszap” szóval.

growobservatory.org

5.

Hagyja az üveget az egyenletes és vízszintes felületen. 24 óra elteltével ismét nézze meg az üveget.
Ha a víz még nem tiszta, érdemes lehet még egy napot várni. Ügyeljen arra, hogy az üveget továbbra
se háborgassák.

6.

Előfordulhat, hogy eddigre az iszapréteg sűrűbben leülepedett. Ha a rétegeket szemmel meg lehet
különböztetni, módosíthatja az iszaphoz húzott vonalat.

7.

Ha a víz teljesen letisztult, húzza be az utolsó jelet oda, ahol az utolsó üledékréteg leülepedett. Jelölje meg
ezt a vonalat az „agyag” felirattal.

8.

Mérje meg vonalzóval az egyes üledékrétegeket:
○

homokréteg: a befőttesüveg aljának belső felületétől a homok vonaláig milliméterben,

○

iszapréteg: a homoktól az iszap jeléig milliméterben,

○

agyagréteg: az iszap jelétől az agyag jeléig milliméterben.

RÖGZÍTSE A TALAJVIZSGÁLAT ADATAIT A GROW ALKALMAZÁSBAN
Nyissa meg a GROW alkalmazást az okostelefonján és kövesse az utasításokat a talajvizsgálat adatainak
rögzítésére (kőzettartalom és üledékrétegek), valamint fényképezze le a leülepedett talajt a befőttesüvegben.
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7.
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) és hibakeresés
A Flower Power alkalmazással kapcsolatos kérdések
KERDES: WINDOWS-OS TELEFONOKHOZ IS VAN FLOWER POWER ALKALMAZÁS?
Jelenleg a Flower Power alkalmazást csak iPhone-ra és Android eszközökre lehet telepíteni. Nem tudjuk, hogy a Parrot
tervezi-e az alkalmazás Windows-os változatának kiadását.

KERDES: A FLOWER POWER ALKALMAZÁS NEM HATÁROZZA MEG A HELYZETEMET. MIT
TEGYEK?
Ha a telefonon nem kapcsolta be a helymeghatározást vagy a Flower Power alkalmazás nem
fér hozzá a mobiltelefon helyzetéhez, amikor először szinkronizál a szondával, a rendszer
nem rögzíti a helyzetet. Az Android eszközökön a szondával való kapcsolódás előtt kötelező
bekapcsolni a földrajzi helymeghatározást. Ezért ha nem állnak rendelkezésre a szonda
koordinátái, valószínűleg nem volt internetelérése.
Megoldás: a Flower Power alkalmazásban válassza ki a beállítások ikonját a jobb felső
sarokban. Görgessen a képernyő aljára és koppintson a „Flower Power eszköz törlése”
(Forget this Flower Power) gombra. Ezután ismét vegye fel a szondát, ügyelve arra, hogy a
helyzetmeghatározás legyen bekapcsolva és álljon rendelkezésre internetkapcsolat.
Megjegyzés: ha megnyomja a „Flower Power eszköz törlése” (Forget this Flower Power)
gombot, az addig begyűjtött adatokat a készülék törli.

KERDES: CSAK AKKOR TÖLTI FEL AZ ADATOKAT A FLOWER POWER ALKALMAZÁS, HA A
MOBILTELEFON CSATLAKOZIK AZ INTERNETRE?
A Flower Power alkalmazás akkor is tud adatokat gyűjteni, ha a használt mobiltelefon nem csatlakozik az internetre,
azonban a Bluetooth kapcsolatnak működnie kell. Ha az internetkapcsolat ismét létrejön, a Flower Power alkalmazás
feltölti az adatokat.

A Flower Power szondával kapcsolatos kérdések
KERDES: FRISSÍTI A RENDSZER AUTOMATIKUSAN A SZONDA HELYET, HA AZT MÁSIK
HELYRE TESZEM?
Nem. Ha a szondát áthelyezi, miután összekapcsolta a Flower Power alkalmazással, az új hely nem fog frissülni. Más
szavakkal az adatok felhőbe töltésekor úgy fog tűnni, mintha a szonda még mindig a régi helyen lenne.

Megoldás: A GROW-feladat ideje alatt ne helyezze át a szondát. Ha elkerülhetetlen a szonda helyének megváltoztatása,
a Flower Power alkalmazásban válassza ki a beállítások ikonját a jobb felső sarokban. Görgessen a képernyő aljára és
koppintson a „Flower Power eszköz törlése” (Forget this Flower Power) lehetőségre. Ezután újra vegye fel újra a szondát,
ügyelve arra, hogy a helymeghatározás be legyen kapcsolva és álljon rendelkezésre internetkapcsolat.
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KERDES: MENNYI IDEIG MŰKÖDIK A SZONDA ELEME?
A gyártó adatai szerint az elemnek körülbelül 6 hónapig kell működnie. Azonban az elem élettartama széles határok között
változhat, ezért figyeljen rá, és szükség esetén cserélje ki. Megjegyzés: az elem töltöttségi szintje télen gyorsabban
csökken.

KERDES: MI TÖRTENIK, HA A SZONDA ELEME LEMERÜL? ELVESZNEK A MEMÓRIÁBAN
TÁROLT ADATOK?
Ha egy szonda eleme lemerül, az addig begyűjtött adatok nem vesznek el. Az elem kicserélése után a szonda a Flower
Power alkalmazással begyűjtött adatai közt ott lesznek azok a mérések is, amelyeket a szonda a leállása előtt végzett.

KERDES: MIT TEGYEK, HA A SZONDA ELEME LEMERÜL?
A Flower Power elemei körülbelül 6 hónapig működnek. Az elem aktuális töltöttségét a következőképpen ellenőrizheti a
Flower Power alkalmazásban:

Koppintson a fogaskerék ikonra

Elemtöltöttség szintje
n

Nagyon fontos!Ha műholdas érvényesítéshez indított GROW-feladatban, illetve éghajlat-feladatban
vesz részt, a szonda kültéri elhelyezése után nem szabad kivenni a talajból! Ezért az elemet úgy kell
óvatosan kicserélni, hogy közben a szonda a talajban maradjon!

A szondában lévő elem
töltöttségének ellenőrzése a
Flower Power alkalmazással
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Az elem cseréjéhez kövesse a következő egyszerű lépéseket:

1.

Csavarja le a szonda fedelét és vegye ki a
benne levő elemet.

2. Helyezze be az új elemet az elemtartó rekeszbe
ügyelve arra, hogy a pozitív oldala (ezt rendszerint a +
jel mutatja) felfelé nézzen.
n

Unscrew the sensor cap

Csavarja le a szonda fedelét

Remove the battery

Vegye ki az elemet

2.

Csavarja le a szonda fedelét és vegye ki a
benne levő elemet.

2. Helyezze be az új elemet az elemtartó rekeszbe
ügyelve arra, hogy a pozitív oldala (ezt rendszerint a +
jel mutatja) felfelé nézzen.
n

3. Csukja be a fedelet és szorosan zárja le. A laza
vagy nem megfelelően lezárt fedél
megakadályozhatja az elem megfelelő
működését.
4.n Nyissa meg a Flower Power alkalmazást, és ellenőrizze a szonda elemének töltöttségét. Ha új elemet használt, a
töltöttségnek 100%-osnak kell lennie (lásd az 1. ábrát). Várjon néhány percet, amíg a Flower Power alkalmazás
szinkronizál a szondával és információt gyűjt az elem töltöttségéről.
Csukja be a fedelet és szorosan zárja le. A laza
vagy nem megfelelően lezárt fedél
Ha
a fenti lépések elvégzése
az elem nem működik, vagy ha a szonda a teljesen feltöltött elemet a vártnál
megakadályozhatja
az elem után
megfelelő
működését.3.
gyorsabban
meríti, írjon a következő címre: technical@growobservatory.org
n
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Hány szondát kapcsolhatok össze egy fiókkal?
Egy fiókkal összesen 256 Parrot Flower Power szondát vezérelhet, de azt tanácsoljuk, hogy egyetlen felhasználó ne
kövessen 10-nél több szondát. Egyszerre csak egy Parrot Flower Power eszközből gyűjthet be adatokat, illetve csak egy
eszközt használhat élő üzemmódban. Az alkalmazás minden Flower Power eszközhöz automatikusan csatlakozni fog.

Az alkalmazás automatikusan szinkronizál, ha a szonda közelében
van?
Az automatikus adatszinkronizálás 2 óránként megy végbe. Ha meg szeretné kímélni az okostelefon
akkumulátorát a gyors lemerüléstől, az automatikus szinkronizálást kikapcsolhatja:
1.
2.

Koppintson a Beállítások (Settings) gombra
A Kezdés/Befejezés (Start/End) kurzor mozgatásával állítsa be a riasztások küldésének kezdő és befejező
időpontját.

Mennyi ideig maradnak meg az adatok a szondán, illetve milyen
gyakran kell feltöltenem az adatokat?
Egy szonda legfeljebb 2 hónapnyi adatot tud a belső memóriájában tárolni. Az adatokat legalább 2 havonta töltse fel, hogy
ne veszítse el a szonda által gyűjtött méréseket. Ezenkívül minél hosszabb idő telik el a feltöltések között, annál tovább
tart az adatok összegyűjtése. Éppen ezért ennél gyakrabban töltse fel az adatokat, legalább hetente egyszer, így
biztosíthatja, hogy az adatok frissek és a lehető leginkább naprakészek legyenek.

Hasznos linkek:
●

A Parrot Flower Power felhasználói útmutatója angolul:
https://drive.google.com/file/d/0BwydJMn9atsEa3V5UVFMQmN2WjA/view?usp=sharing

●

A Parrot cég GYIK-ja a Parrot Flower Power szondáról
https://community.parrot.com/t5/Flower-Power-Knowledge-Base/F-A-Q/ta-p/116417
https://docs.google.com/document/d/15OA3m_HPhHvITlHU9X6CqRVFU1u9LO0ff_ZWJxX03ds/edit

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatta, a támogatási megállapodás száma
690199.
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