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Levélfelületi index  
(Leaf Area Index) 

 Növényállomány jellemzésére elterjedten használt 
mérőszám 

 Egységnyi talajfelszínre jutó zöld levélfelületet jelenti  

 (LAI=Levélfelület (m2/m2)/Talajfelület (m2/m2) 

 Legalkalmasabb mutató a növénytömeg jellemzésére 
(sugárzásfelfogó felület - fotoszintézis) 

 Előnye: könnyen mérhető és számolható 

 Hátránya: nem ad elég információt a növények 
alakjáról, eloszlásáról (pl., szőlőtőke, gyep, 
gyümölcsös) 

 



Mérési módszerek és számítások 

 Lényege: levélzet felületének elkülönítése 
minden esetben  

 Mikrometeorológiai módszerek: pontszerűek 

   - előnye: pontosabb adatszolgáltatás 

   - hátránya: csak kis területen végezhető 

 Távérzékeléses módszerek:  

   - egyre pontosabb (maximum több száz 
négyzetméteres felbontás) 



Mérési módszerek és számítások 2. 

 Főleg fejlett országokban:  

   - USA 40%, Japán 15% 

 A Föld teljes területe nincs feltérképezve 
növényborítottság szempontjából 

 1932: 1. mérés 

 1980-as évek után: felgyorsult a technikai fejlődés 
(MODIS-műholdak-sugárzásmérő) 

 Értékét befolyásoló tényezők: növényfajok tér – és 
időbeli változékonysága, évi átlagos hőmérséklet, 
vegetációs periódusok hossza, felvehető víz 
mennyisége 



Mérési módszerek és 
számítások 3. 

 Lenyomatos eljárás 
 Számításos eljárás 
 Összehasonlításos eljárás 
 Közvetlen úton való számolás 
 Közvetett úton való számolás 
 Automatikus LAI mérő használata  
 Tömegméréses módszer 
 Műholdas mérés 
 Digitális képfeldolgozás 



A digitális képfeldolgozás 
kialakulása, fejlődése 

 Rohamosan fejlődik 

 Lényege: 3D-ből 2D, majd a számítógép számára 
feldolgozható formátummá alakítása 

 Szinte egy idős az informatikával 

 LAI méréshez felhasznált objektívek: 

       - halszem- 

       - nagylátószögű- 

       - alap- 

       - teleobjektív 

     



A halszemoptikás módszer 

 180 fokos, vagy azt 
meghaladó lencsét 
alkalmazunk (digitális 
fényképezőgép) 

 Robert Hill: 
felhőborítottságot 
könnyebben meg lehessen 
állapítani 

 Növényállományról készített 
halszemoptikás fotó 

 Egy program analizálja az 
égboltot és a lombkoronát 
egymástól megkülönböztetve  

 



Modellek 

 Működési lényegük: egy időszakra 
utólag, illetve előre is képesek legyenek 
meghatározni a LAI értékét (kimeneti 
adat) 

 A valóságot leegyszerűsítve mutatják, 
mindig csak egy növényfajra 
alkalmazhatók 

 Nehézségek: nincs elég mérési adatsor 
(kalibrálás), időben előrehaladva nem 
egyenletes) 



Rosset és Lambert modellje 
gyepre 

 Napi átlaghőmérsékleti értékek alapján becsüli fűre 

 5 helyszín: Louvain és Michamps (1996 és 1997), 
Elsenborn (1997) 

 Eredmény: tavaszi időszak ajánlott az alkalmazásra  

 Richter P. (2009): LAI nem lineárisan változik a napi 
hőmérsékleti értékek függvényében Erfurth városára 
vizsgálva (tavasz, nyár, fűnyírás) 

 Egy darabig folyamatosan növekszik, majd hirtelen 
lecsökken 

 Hegyhátsáli mérések alapján továbbfejleszti és a 
meredekségi szorzót állandónak tekinti 



LAI meghatározása 
cseresznyésben 

 Közepes hőigényű (kevésbé fagytűrő) fajta 

 Viszonylag jó szárazságtűrő növény 

 Csapadék káros hatásai virágzáskor és a 
gyümölcs érésekor 

 Semleges pH-jú, középkötött talaj (jó víz- és 
levegőgazdálkodás) 

 Fotoszintetikusan aktív sugárzás (PAR) 

 Ültetvények levélfelülete és a fényfelfogás  
közötti kapcsolat 

 

 

 



Saját modellfuttatások és 
eredmények 

 Rosset és Lambert modellje 
cseresznyére (2011-es év) 

 Napi középhőmérsékletek alapján  
 Alanyok és nemes fajták:  
     - ’Petrus’(nemes): ’Érdi V’, 

’Korponay’, ’Bogdány’, ’Egervár’, 
’Magyar’ és ’Gisela 6’ 

     - ’Rita’(nemes): ’Érdi V’, ’Korponay’, 
’Vadcseres’ és ’Gisela 6’ 

     - ’Vera’(nemes): ’Érdi V’, ’Korponay’, 
’Egervár’, ’Vadcseres’és ’Gisela 6’ 

     - ’Carmen’(nemes): ’Érdi V’, 
’Korponay’, ’Egervár’, ’Vadcseres’ és 
’Gisela 6’  



A levélfelületi index meghatározása 

halszemoptikás módszerrel  

 CanEye program  

 Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Soroksári Botanikus Kertje (2014. 
március-április) 

 Időpontok: rügyfakadás, virágzás, levélbontás 

 Fontos szempontok: gép beállításai, fény- és időjárási viszonyok 

 



 Képpontok klasszifikálása és réshányad meghatározása 

 Kimenő adatok: FAPAR, P0, LAI átlagos értékei (PAI) 

 Képek szerkesztése, feldolgozás 

 PAI+VAI+FAI=LAIeff 

A levélfelületi index meghatározása 

halszemoptikás módszerrel  



 LAI mérések és modellek összehasonlítása 

 Modellfejlesztés cseresznyésre 

 Mérések cseresznyésben 

 További tervek: mérések hosszútávon, illetve 
más növényállományban 

 

Összefoglalás  



Köszönöm a figyelmet! 


