Változó éghajlat felada
Terepi Kézikönyv

Terepi kézikönyv tulajdonosa:

Név:

Mobil telefonszám:

* Kérjük olvassa el az adat kezelési stratégiát, ami a honlapunkon elérhető:
www.growobservatory.org/about
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Kedves Termesztő!
Ez a terepi kézikönyv apró
segítség a terepen végzett
kísérletekhez, amelyeket a GROW-feladat
részeként el fog majd végezni. További
információkat talál a Képzési kézikönyvben.
Ebben a kézikönyvben a feladattal kapcsolatos tippeket, ötleteket talál,
amelyek segítik Önt a Flower Power szondával gyűjtött talajadatoknak a
GROW Megfigyelőközpont felé történő továbbításában. Az Európa számos
országában jelenlévő és egyre növekvő közösségi kutatókból álló hálózatunk
tagjaként saját térségében fog dolgozni.
A kézikönyv négy szakaszból áll:
Az 1. szakasz alapvető információkat tartalmaz a szonda (szondák)
elnevezéséről.
A 2. szakasz azt mutatja be, milyen lépések szükségesek a szonda (szondák)
elhelyezéséhez és a telefonjával történő összekapcsolásához.
A 3. szakasz azt mutatja be, hogyan gyűjtse össze és rögzítse a
termesztőterülettel kapcsolatos információkat, valamint hogyan töltse fel
azokat a szondáról.
A 4. szakaszban néhány üres oldalt talál, melyekre igény esetén jegyzetelhet.
Azt tanácsoljuk, hogy a kézikönyv használata előtt olvassa el a Képzési
kézikönyvet.
Ne felejtse el megosztani föld- és talajvizsgálati méréseit, ehhez töltse fel az
adatokat a GROW alkalmazás segítségével!
Örömmel köszöntjük csapatunkban!
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Felszerelés
Mielőtt kimenne a terepre, nézze át, hogy mindent magához vett-e!
-

A szonda (szondák)

-

Fényképezővel ellátott okos telefon vagy táblagép

-

A Parrot cég telepített Flower Power alkalmazása és a GROW
alkalmazás.

-

Időzítő vagy stopperóra (vagy a mobiltelefon időzítője)

-

Befőttesüveg tetővel (13 cm magas, 8-9 cm átmérőjű)

-

Ásó, illetve lapát ásáshoz és kaparáshoz

-

Szita (2 mm-es)

-

Jó minőségű alkoholos filc

-

Papír

-

Egy evőkanál SHMP

-

Víz a befőttesüveg megtöltéséhez

-

Mérőszalag vagy vonalzó a mérésekhez

-

Mozsár (hasznos, ha a területén kötött agyagtalaj van)
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A szonda (szondák)
A szonda elnevezése: helyi Közösségi Vezetője biztosítja
Önnek a szondája (szondái) elnevezéséhez szükséges kódot,
ezt a nevet/neveket jegyezze fel az alábbi táblázatban.
A SZONDA száma

A SZONDA NEVE
Milyen nevet adott a szondájának?

1 SZONDA
2 SZONDA
3 SZONDA
4 SZONDA
5 SZONDA
6 SZONDA
7 SZONDA
8 SZONDA
9 SZONDA
10 SZONDA

Page 5 of 20

2 szakasz

A szonda telepítése
10 hasznos tipp a megfelelő szondahely
megválasztásához
A megfelel� szondahely kiválasztására alapvet�
minimumkövetelmények 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.

3.

Aerob (oxigéntartalmú), tiszta talaj: A kiválasztott területen a talaj nem
lehet anaerob (oxigénhiányos), szennyezett vagy belvizes. A szonda nem
teljesen vízálló!

4.

A környező földterületre nézve reprezentatív szondahely
megválasztása: 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.

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 m távolságra kell elhelyezni.

7.

Biztonságos szondahely választása: A szondát forgalommentes területen
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helyezze ki, hogy arra rálépve vagy azon keresztülhajtva semmilyen
személy, haszonállat vagy jármű azt meg ne rongálhassa. Jelölje meg, és
rögzítse a kiválasztott helyet oly módon, hogy később könnyen megtalálja
a szondát.
8.

Talajbolygatás megfigyelése: Figyelje meg az egyéb talajbolygató
hatásokat, amelyek érinthetik a szondát. Minden esetben győződjön
meg arról, hogy a szonda az eredetileg kiválasztott, megfelelő helyzetben
maradjon!

9.

Bolygatásmentes szondahely: A szonda körüli terület művelhető, de
azon intenzív gazdálkodás nem folytatható. A szonda körüli talajnak
folyamatosan bolygatásmentesnek kell maradnia. Ne ássa fel vagy öntözze
meg a helyszínt, mert ez megbolygatja a talajt.

10. A minőségi adatokhoz egyenletes körülmények szükségesek: A szonda
a feladat időtartama alatt nem mozdítható el, még az elem cseréje közben
sem. A szonda körüli földterület hasznosítási módjának is egyenletesnek
kell lennie.

Egy tervezett szondahely környezete a Google
Térkép mér�eszközével becsülhet� meg:
1. LÉPÉS: A Google Térképen kattintson jobb gombbal a tervezett szondahelyre.
2. LÉPÉS: 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 30 m
sugarú körön belüli homogén földhasználat követelményének.
A szonda készen áll arra, hogy összekapcsolja a mobiltelefonjával.
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A szondát csak akkor kapcsolja össze a telefonjával, ha
megfelelő helyen a talajba tette.

1. LÉPÉS: Töltse le és telepítse a Flower Power alkalmazását az Apple áruházból
vagy a Google áruházból. Ezt célszerű otthon végezni wifi hálózat alatt, és nem
kültéren.
2. LÉPÉS: Hozzon létre egy új fiókot a Parrot cégnél a mobiltelefonjára telepített
Flower Power alkalmazással (ne a Facebook vagy Google fiókjával jelentkezzen
be).
3. LÉPÉS: Nyissa meg az alkalmazást, és a szonda valamint az alkalmazás
szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy az alkalmazás hozzáfér-e a mobiltelefon
helyzetéhez. Ezekkel a bejelentkezési adatokkal a GROW Megfigyelőközpontba is
regisztrálhat (részletesebben lásd az Képzési kézikönyv).
4. LÉPÉS: Gondoskodjon arról, hogy ne legyen 1 méternél távolabb a szondától.
5. LÉPÉS: Kapcsolja be a helymeghatározást az okostelefonon vagy táblagépen.
6. LÉPÉS: Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot az okostelefonon vagy táblagépen.
7. LÉPÉS: 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.
8. LÉPÉS: Nevezze el a szondát (a kézikönyv elejére beírt egyedi névnek
megfelelően).
9. LÉPÉS: Kapcsolja össze a szondát a GROW platformmal az alábbi linken:
https://hub.growobservatory.org/login
10. LÉPÉS: A webes űrlapba írja be ugyanazokat a személyes és a szondára
vonatkozó adatokat, melyeket a Flower Power fiók létrehozásakor használt.
MEGJEGYZÉS: A GROW tevékenységekhez mindig saját személyes e-mail címét használja
a GROW weblapon, a Flower Power alkalmazásban és bármely egyéb online GROW
űrlapon is.
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Módszertani útmutató:
talajvizsgálat
(a talaj állaga és kőzettartalma)

Most pedig mérje meg a talaj állagát és
kőzettartalmát a szonda környezetében
A talajvizsgálat két fő részből áll: az egyiket a terepen, a szonda mellett kell
elvégezni, a másikat pedig beltéren vagy egy tetszőlegesen megválasztott
helyen. Ha egynél több szondája van, minden szondához külön rögzítse a
talajvizsgálat adatait. Mielőtt elindulna szondához: ellenőrizze a kézikönyv
elején található felszerelések listáját, és győződjön meg róla, hogy minden
szükséges eszköz magánál van-e.

Kőzettartalom vizsgálata
Vegyen talajmintát a talajszondától 15 cm-re úgy, hogy közben ne
bolygassa a szonda körül a talajt.
1. LÉPÉS: Ásson egy körülbelül 15-20 cm átmérőjű és 10–15 cm mély gödröt,
a talajt emelje ki és tegye félre.
2. LÉPÉS: A gödör egyik falát az ásóval vagy kőműveskanállal faragja le úgy,
hogy egy falhoz hasonlóan sima és függőleges legyen.
3. LÉPÉS: Finoman tisztítsa le a falat a kezével, hogy ha vannak benne kövek,
azok láthatóvá váljanak.
4. LÉPÉS: Az alábbi ábrák alapján vizuálisan becsülje meg a kutatógödörben
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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.

A talajállag vizsgálata
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. Ezen kívül írja rá az üvegre a
szonda nevét is!

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.
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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 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.
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.

Nézze meg még egyszer a részletes útmutatót az Érzékelési
kézikönyvben arról, hogyan kell a mérés utolsó, a várakozási idő utáni
lépéseit elvégezni, majd a GROW aplikáció segítségével jegyezze fel az
egyes szondák helyszínén kapott eredményeket.
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Az eredmények
rögzítése
-

Töltse le a GROW alkalmazást. További részletes információkat talál
erre vonatkozóan a Képzési kézikönyvben.

-

A föld- és talajvizsgálat adatainak beküldéséhez a GROW 		
alkalmazást kell használnia. Ennek használata egyszerű, amelyhez
lépésről lépésre külön utasításokat fog kapni.

-

Ha a szonda helyén nincs internetkapcsolata, az adatok a telefonján
tárolódnak, és amint internet- vagy wifi kapcsolata elérhető lesz,
azok feltöltődnek.

-

A szonda körüli területet a lehető legkevésbé bolygassa. A 		
Tevékenységnaplóban jegyezzen fel minden a területen folyó
tevékenységet; így segíthet nekünk abban, hogy jobban tudjuk
értelmezni a szonda adatait.
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Kezdjük az érzékelést!
Hogyan tud helyesen érzékelni?
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb adatokat szerezzük be
annak érdekében, hogy a Sentinel 1 műhold adatait sikeresen
érvenyesíthessük. Ez igaz a szonda adataira is, de az olyan föld- és
talajvizsgálati adatokra is, melyeket a szonda nem képes rögzíteni. Íme
néhány irányelv, hogy minden jól menjen!
1.

Annak biztosítására, hogy a GROW Megfigyelőközpont adatai
naprakészek legyenek, kérjük, hogy hetente egyszer gyűjtse be az
adatokat (részletesebben lásd a következő oldalakon).

2.

A szondát telepítés után ne helyezze át. Hosszú időn (több mint 2
éven át) ugyanarról a helyről beszerzett adatokra van szükségünk. Ha
a szondát át kell helyeznie, vegye fel a kapcsolatot a helyi Közösségi
Vezetővel vagy a műszaki csapattal a technical@growobservatory.org
e-mail címen, mivel a helyszínt a rendszer nem frissíti automatikusan.

3.

Ha nem sikerül csatlakoztatni a szondát, lépjen kapcsolatba a
helyi Közösségi Vezetőjével vagy küldjön e-mailt a technical@
growobservatory.org címre.

4.

Ha a szonda telepítésével vagy a helyszínen végzett mérésekkel
kapcsolatban bármilyen ötlete, problémája vagy javaslata merül
fel, jegyezze fel azokat a következő oldalakon a jegyzeteknek szánt
szakaszban. Ossza meg tapasztalatait Közzösségi Vezetőjével, hogy
ezáltal fejleszthessük az anyagainkat, és támogathassuk Önt és
közösségi tudós társait.
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Adatok gyűjtése a szondából
A szonda a következőkre alkalmas:
1

2

1. A fényintenzitás mérésével a napfénykitettség
meghatározása
2. A környezeti hőmérséklet mérésével a
hőmérsékleti viszonyok meghatározása
3. A talaj megfelelő összetételéhez szükséges
műtrágyaszint mérése

3

4. A talaj nedvességtartalmának mérésére
4
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annak megállapítása érdekében, hogy
szükséges-e a talajt öntözni.
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Megkezdheti a szonda
adatainak gyűjtését!
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.
2. Az összegyűjtött adatokat ezután a készülék feltölti a felhőbe
(adatszinkronizálás). Ehhez a lépéshez internetkapcsolat (3G vagy Wi-Fi)
szükséges.
Fontos megjegyzés: Mivel a szonda helyzetére vonatkozó információkat
a rendszer akkor hozza létre, amikor az adatok az internetkapcsolaton
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.
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.
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és
Innovációs programja támogatta, a támogatási megállapodás száma 690199.

