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Megértés az eszközökről. 
Tájékozottabb legyél, mint az ügyfeled. 

Gyakorlati útmutató. 

Célom 



Hagyományos vezérlők 



Okos (Smart) vezérlők 



Okos (Smart) vezérlők 



Az Irrigation Association (USA) definíciója: 
Az okosvezérlők olyan öntözésvezérlők, amelyek csökkentik a 
vízfelhasználást, a helyszíni talajszerkezet, talajnedvesség, 
csapadék, hőmérséklet, szél, lejtés, növény fajta, 
tápanyag, figyelembevételével, illetve megfigyelésével és a 
felismert információ felhasználásával a körülményeknek 
megfelelő mennyiségű öntözővíz adagolással. 
 

Hatékonyság növelés 

Mi az Okos öntözésvezérlő? 



• Okostelefonnal távvezérelhető hagyományos vezérlő. 
• Víztakarékosságot célzó új tulajdonsága is van 

– Meteorológiai link  
– Érzékelő bemenetek 
– Kényelmi tulajdonság 
– Egyéb hatékonyságot növelő tulajdonság 

• Nem attól okos, hogy okostelefonnal kapcsolódunk hozzá! 

Okos öntözésvezérlő 



Hagyományos öntözésvezérlő 



Hagyományos öntözésvezérlő 
Bluetooth távvezérlés 



Okos Vezérlő 
Helyi kiszolgáló 





Okos Vezérlő 
Internetes kiszolgáló 



Okos Vezérlő 
Független érzékelővel 



Távvezérlés 
Internetes 

Kiszolgáló esetén 



Távoli elérésű öntözésvezérlők 



Hunter – Hydrawise      OpenSprinkler 





OpenSource vezérlő 





Rendszer 



Az internetes kapcsolaton keresztül egy on-line időjárás 
szolgáltatóhoz kapcsolódik a vezérlő. 

Ha esőt prognosztizálnak, nem öntöz pl. 24 óráig. 
Ha szél van elhalasztja az öntözési programot. 

Ha nagyon meleg van megemeli a vízkijuttatást, ha hideg 
van, lecsökkenti. 

Párolgás-számításon (ET) alapú beépített algoritmus. 
 

Meteorológiai előrejelzés 



Talajnedvesség mérés 
Talajhőmérséklet mérés 

Levegő hőmérséklet 
Páratartalom 

Napsütéses órák (fény) 
Tápanyag érzékelő 

Hogyan veszi figyelembe a 
környezeti paramétereket? 
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Páratartalom-  becsülhető a növény 
evapotranspirációs vesztesége, vízvesztesége. 

Környezeti hőmérséklet – pontos talajmenti és 
talaj hőmérséklet 

Fény  -  napkelte/napnyugta időpontja, napsütéses 
órák száma az adott növény esetében. 



SEDI SECONDARIE 
Talaj vezetőképesség -  informál a talaj tápanyag 
tartalmáról. 

Talajnedvesség -  a legfontosabb paraméter a 
növény szempontjából. 



Növény specifikus, részletes növény adatbázis 
A növény szükségletei és a mért környezeti paraméterek 

alapján optimalizált gondozási terv. 
 

Hogyan tudja a növények igényét 
belekalkulálni? 



SEDI SECONDARIE 
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SZENZOROK 
OPTIMUM A 
NÖVÉNYNEK TEENDŐK VÁRHATÓ 

IDŐJÁRÁS BEAVATKOZÁS 



SEDI SECONDARIE 
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https://www.youtube.com/watch?v=DxllXW4y0NE 

A Fliwer rendszer logikája 



Szolenoid áram mérése 
Átfolyás mérővel a felhasznált 

vízmennyiség mérése. 
Felismeri ha csőtörés vagy 
dugulás van egy zónában. 
Felismeri, ha elektromos 

szakadás vagy zárlat van egy 
mágnes-szelepnél. 

Kizárja a rossz zónát a további 
működésből. 

Hibaüzenetet küld a 
karbantartónak. 

 

Hogyan tudja a hibákat 
felismerni? 



Beépített átfolyásmérő kell. 
Öntözési zónánként, programonként méri a 
vízfelhasználást. 
Napi, heti, havi, éves vízfogyasztás statisztika. 
Státusz üzenet a rendszer állapotáról. 

 
 

Vízfelhasználás riport. 



Jellemző HC OS FLW 

Távvezérlés  ++  ++  + 
Meteorológia  ++  +  + 
Talajnedvesség  +  ++ 
Több szenzor  -  +++ 
Átfolyásmérés  ++  + 
Öntözési napló  +  +  + 
Eseménynapló  + 
Hibariasztás  ++ 
Növény adatbázis  +++ 
Magyar nyelv  -  ++  - 
Telepítés  ++  -  - - - 
Kezelés  +  ++  - - 



Távirányítók 
Időjárási modulok. 

Meteorológiai statisztika 
Talajnedvesség érzékelők 

Átfolyás érzékelő 
 

Hagyományos vezérlő 
okosítása kiegészítőkkel 



Acclima SC6, SC12, SC24, SC36 
SC3500 30 db szenzor, 2 vezetékes dekóderes 

 

Talajnedvesség vezérlő 



Toro Evolution Vezérlő 

• 3 db PSS-KIT 
• Meteorológiai modul és esőérzékelő 
• Irányítószám alapú meteo statisztika 

 



Talaj vízháztartása 
Talajnedvesség meghatározás módszerei 

Talajnedvesség mérés eszközei 
Automatikus öntözés vezérlés talajnedvesség alapján 

Gyakorlati útmutató 
 

Talajnedvesség mérés 



• Ha kevés a víz, a növények kiszáradnak. 
• Ha sok a víz, a gyökerek nem kapnak levegőt. 

• A laza talajban a felesleges víz eltűnik, pazarlás. 
• Magával viszi a tápanyagot, szennyezi a talajvizet. 

• A talajnedvesség kontrollja, optimalizálja a növények 
életfeltételeit, terméshozamát, és fenntartja a talaj 

életképes állapotát. 

Miért fontos a talajnedvesség ismerete? 



1970 óta 3x az édesvíz felhasználás. 
Ma az évi 12 Gm3 édesvíz 70%-a öntözési célú 

Az öntözővíz felhasználása alacsony hatékonyságú 
módszerekkel, érzékszeri alapon történik. 

Az talajnedvesség alapján ütemezett öntözés önmagában 

25-80% vízmegtakarítást eredményez. 
Az édesvíz készletek pedig fogynak… 

  
 

Öntözés a talajnedvesség alapján 



Víz a talajban 
Telített Szabadföldi 

vízkapacitás 
Holtvíz tartalom 
Hervadáspont 



Mértékegységek 

Nedvességtartalom 
• Víz / talaj térfogat% [m3 / m3] 
• Víz / talaj tömeg% [kg / kg] 
• Víztartalom-mm  [mm / 10cm] 
Vízpotenciál, Tenzió 
• Szívóerő: bar = 100cbar = 100kPa = 0,1MPa 
 



Szívóerő Talajnedvesség potenciál (Tenzió)  

Talajnedvesség tartalom tf%  



Szívóerő 

Homok Iszap  Agyag 
2mm  500um 2um 
10m2   100m2   1000m2 

Növényfüggő 0,3 - 30 bar közötti, 
Általában 15 bar-t használjuk  



pF görbe 
Szívóerő – Víztartalom függvény 



Szabadföldi vízkapacitás 

Hervadás vonala 



Talajnedvesség meghatározás módszerei 

Érzékszervi módszerek 
Növény vizsgálatán alapuló becslés 

Meteorológiai alapú becslés 
Talaj fizikai paraméterein alapuló mérés 

 
 



Érzékszervi 



Érzékszervi 



Érzékszervi: 
Növény vizsgálata 

Vizuális: színváltozás 
Levél hőmérsékletmérés 



Levél nedvességmérő 



Meteorológiai alapú becslés 
• ET (Evapotranszspiráció) becslése 
• Párologtató kád 

• Szabvány 
• ET statisztikák (múltbeli adatok) 
• Hőmérséklet, napsugárzás, 

páratartalom mérése. 



Növényi vegetáció egészsége 
NDVI hányados  

NIR (Near Infra red) 
képelemző 



Radaros talajnedvesség felmérés 

• Felszíni nedvesség tartalom 
• Talajnedvesség térképek 



Talajnedvesség érzékelők 

• Hőveszteségen alapuló 
• Neutron szórásos 
• Gravimetrikus  
• Tenziométer 
• Elektromos Ellenállás mérés 
• Elektromágneses hullám változása 



Gravimetrikus mérés 
• Szabványos bolygatatlan mintavétel 
• Súlymérés 
• 105 °C 24 óra 
• Súlymérés 
• Tf% számítás 



Tenziométer 
• A szívóerőt méri 
• Különböző mélységben 
• Automatizálható 
• Száraz kultúrában nem működik 
• Feltöltés, fagy 



Elektromos ellenállás mérése 

• Vezetőképesség: 
– nedvességfüggő 
– iontartalom függő 

• Gipsz vagy kerámia burkolat 
• Tenziométer ( 1 – 10 bar) 
• Olcsó, egyszerű telepítés 
• Lassú, feloldja a föld 
• Burkolat nélküli érzékelők nem megfelelőek 

 



Elektromágneses érzékelők 
• A talajban lévő víz mennyisége arányos a talaj 

dielektromos állandójával.  
• Dielektromos állandó: csökkenti a terjedési sebességet  
• Talaj összetevők: 

– Víz: 80, Talajszemcsék: 3-7, Levegő: 1 
– A keverék: 3 – 40, ami főleg a víztől függ. 

• Ha növekszik a dielektromos állandó: 
– Csökken az elektromágneses hullám sebessége (TDR, TDT) 
– Növekszik az elektromos kapacitása (FDR) 



A hullámterjedés sebessége 

• TDR (Time Domain Reflectometry) 
– Impulzus visszaverődés mérése 

• TDT  
– Impulzus késleltetés mérése 

• Időmérés  >> sebesség >> dielektromos 
állandó >> víztartalom. 
 



Kapacitás változás 
• Frekvencia változás mérés (FDR) 
• Kapacitás feltöltés – kisütés idő 

mérés 
• Nagyon széles a választék. 
• Kalibrálni kell a talajhoz. 
 



Kapacitív szondák 



Acclima True TDR 
• 2GHz mintavételezés, digitális jelfeldolgozás 
• Magas sótartalomnál is pontos 
• Nem szükséges kalibrálni 
• SDI-12 protokoll: 

• talajnedvesség,  
• talajhőmérséklet,  
• d. állandó,  
• talaj EC,  
• Pórus víz EC 

 
 



Laborteszt 

 
 



Öntözés talajnedvesség alapján  
• Kézi mérés, gyakoriság és időtartam számolás 



Öntözés talajnedvesség 
alapján  

• Automatikusan 



Vinduino 
• 4ha szőlő 
• 3/4 szenzor/node 
• Automatikus üzem 
• 2000 m3/év 
• Open Source 

 



Miért kell több érzékelő? 



Hagyományos vezérlők kiegészítése 

• Kiegészítőként vásárolható talajnedvesség mérő modulok 
• Bármilyen vezérlőhöz használhatók 
• Esőkapcsoló bemeneten letíltanak 
 

 



Toro PSS-KIT  

• Rádiós (150m) 
• TDR  
• Könnyű telepíteni 



Rain-Bird SMRT-Y 
• Acclima TDT érzékelő 
• Szelepdoboz mellé 
• Plusz vezeték nem szükséges 
• Precíz telepítés 



Hunter Soil Click 
• Watermark ellenállás érzékelő 
• Vezetékezni kell 
• Csak utolsó zónába 



Toro PSS-KIT beállítása 
• Félárnyékos, napos helyre telepíteni 
• Telepítés után kalibrálás kell: szabadföldi kapacitás (100%) 
• Ameddig el nem érte az 50% határt, addig tiltja az öntözést 
• Amikor elérte 50%-ot 100% eléréséig engedélyezi az öntözést. 



Öntözés vezérlés programozása 

 



Programozás 

Szabadföldi vízkapacitás 

Hervadáspont 

Szabadföldi vízkapacitás 

Hervadáspont 



Programozás 

Szabadföldi vízkapacitás 

Hervadáspont 



SEDI SECONDARIE 

 
 
 

Köszönöm a Figyelmet! 

toth.csaba@tmarkt.hu  


