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Célkitűzések

• Különböző időfelbontású adatsorokból képzett bemenő
paraméterek vagy adatok milyen hatással vannak a
modell eredményeire?

• Szükséges-e napi léptékű adat felvételezésnél sűrűbb
időfelbontást megadni a modell számára?

• A LAI milyen hatást gyakorol a talaj hőmérsékletének
változására?

• A modellezett és mért talajhőmérséklet értékek között
milyen mértékű eltérés van az empirikus és
mechanisztikus modellek alkalmazása esetén?



Őrbottyáni mintaterület 
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Talajhőmérők

Agrometeorológiai 
állomás

Tulajdonságok Karbonátos homoktalaj

Térfogattömeg 1,67 g/cm3

Humusz tartalom 0,91 %

CaCO3 tartalom 5,1 %

Homok tartalom 86,3 %

Vályog tartalom 8,3 %

Agyagtartalom 5,4 %

1. táblázat: A kísérleti terület néhány  
talajtulajdonsága 10 - 30 cm-es mélységben.

Öntözött
Műtrágyázott
Öntözött  és műtrágyázott
Kontroll 



• Növénytermesztési szimulációs modell

• Hőmérséklet fontossága, hőfoknap

• A 4Mx talajhőmérséklet számító modulja 

empirikus modell

• LAI szerepe, 4Mx modell paramétereinek kalibrálása



A mért és modellezett levélfelület értékek (LAI) 
menete az 1. parcellán



HYDRUS-1D

• Hidrológiai modell

• A HYDRUS-1D talajhőmérséklet számító modulja 

mechanisztikus modell

• Peremfeltételek megadása



Hőmérséklet napi menete 2010.04.25. 

Tb



A vizsgált hőidőszámítási módszerek 
összehasonlítása 2010.06.02-14 között
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A talaj hőmérsékletének változása 5 cm-es 
mélységben a LAI függvényében, 2011.07.14-én

2. parcella

8. parcella



A talaj hőmérsékletének változása 5 cm-es 
mélységben a LAI függvényében, 2011.07.14-én

LAI fontos, modellezést befolyásoló tényező

A levélfelület index és a 
talaj vízmérlege jelentős 
mértékben meghatározza 
a talajhőmérséklet 
dinamikáját 

2. Parcella LAI = 0,9 
8. Parcella LAI = 3,1



Mért és modellezett talajhőmérséklet értékek 
különböző mélységekben

Vastag vonal: mért

Vékony vonal: szimulált



Mért és modellezett talajhőmérséklet értékek 
különböző mélységekben

Vastag vonal: mért

Vékony vonal: szimulált

A téli 
talajhőmérséklet 
modellezése esetén 
jelentkezik a hóréteg 
izoláló hatása



Mért és modellezett 
talajhőmérséklet 

értékek 
összehasonlítása 

különböző 
mélységekben



Összefoglalás

• A napi maximum és minimum alapján számolt 
hőfoknap egy idealizált esetre vonatkozik

nem jelennek meg a finomabb felbontásban 
érzékelhető különbségek

felül-, vagy alulbecsülhetjük az eredményt

• A kumulált hőösszegek különbségében akár 10%-os 
eltérést is tapasztalhatunk

Fontos, hogy milyen rendszerességgel történt 
a hőmérséklet felvételezése. 



Összefoglalás

• A növényzet fejlettségi állapota befolyásolja a 
talajhőmérséklet dinamikáját

A növényzet csökkenti az átlagos 
talajhőmérsékletet és a szélsőértékeket is

LAI figyelembevétele fontos a modellezés során

• A téli talajhőmérséklet modellezése esetén 
jelentkező hóréteg izoláló hatását egyik modell sem 
szimulálta megfelelően 



Köszönöm a figyelmet!


