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Amíg növények világítására az emberi környezetben is használt 
fényforrások kis mértékben módosított változatait alkalmaztuk, a 
növényvilágítási rendszerek tervezése nem igényelt lényegesen több 
információt a katalógusban feltüntetett adatoktól. Az üvegházakban 
használt nagynyomású nátrium lámpák, a beltéri dísznövény világításban, 
akváriumok, terráriumok világításánál használt fénycsövek adatlapjain a 
szokásos fénytani paraméterek mellett a fotoszintetikusan aktív 
fotonáramot, esetleg a fotonhatásfokot tüntették fel a gyártók plusz 
információként. Mivel a fényforrások spektruma lényegesen nem 
változott egy lámpacsaládon belül, a fényáram alapján közvetlenül össze 
lehetett hasonlítani a különböző gyártók termékeit és a tervezésénél is 
elegendő volt a megvilágítás alapján méretezni a növényvilágítási 
rendszert. 

A világítódiódák terjedésével a helyzet jelentősen megváltozott, mert a 
gyártók elsősorban a növények igényeihez illesztett különleges 
spektrumokkal próbálják megkülönböztetik magukat a többi piaci 
szereplőtől. A növényvilágítás céljára kifejlesztett fényforrások a klorofil 
molekulák abszorpciójának maximumánál, elsősorban a 450 nm kék és a 
660 nm mélyvörös hullámhosszon sugároznak. A kék és vörös fény aránya 
termékről termékre változik. Gyakori, hogy fehér LED-del kombinálják a 
keskenysávú kék és vörös LED-eket, és nem ritka, hogy a spektrum 
kitolódik a közeli infravörös vagy az ibolya tartományba is.  

A növényvilágításhoz nem tudunk olyan standard hatásfüggvényt 
definiálni, mint amilyen az emberi látás esetében a 𝑣(𝜆) láthatósági 
függvény.  A növényélettani vizsgálatok szerint a fotoszintézisben a 400-
700 nm közötti hullámhossz tartomány hasznosul. Ezt a 
hullámhossztartományt nevezzük fotonszintetikusan aktív sugárzásnak, 
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angol rövidítéssel PAR. A növényvilágításnál használt fényforrások 
jellemzésére a fényárammal analóg mennyiségként a 400-700 nm 
tartományban sugárzott fotonáramot szokás megadni 𝜇𝑚𝑜𝑙/𝑠 
egységben, amit az angol nyelvű irodalomban PPF értékként találunk 
meg. A LED rendszerek spektruma terméktípusonként változik, és a 
korábbi gyakorlattal szemben a gyártók nem közlik azt a szorzótényezőt, 
amellyel a fényáramot megszorozva a fotoszintetikusan aktív 
fotonáramot meghatározhatnánk. Mindenképpen szükségünk van a 
spektrális teljesítményeloszlás ismeretére. Hasonlóképpen egy egyszerű 
megvilágításmérővel meghatározott lux értékből a fényforrás 
spektrumának ismerete nélkül nem tudjuk megadni a növények által 
közvetlenül érzékelt fotonáramsűrűség értéket (PPFD).  

Tovább árnyalja a képet, hogy a különböző színű világítódiódákat 
tartalmazó fényforrások, világítóstestek fényeloszlása erősen irányfüggő. 
A legteljesebb információt a világítótestekről a goniofotométeres 
fényeloszlásmérés szolgáltatja, amellyel nem csak a fényeloszlást hanem 
a fény spektrumának térbeli eloszlását is megmérjük. Ezen adatok alapján 
a növényvilágítási rendszer tervezhetővé válik és egyben 
meghatározhatjuk azt a szorzófaktort amellyel 𝑣(𝜆) illesztett érzékelővel 
mért megvilágításértékekből a fotonáramsűrűség kiszámolható. 

 

Összefoglalás. A világítódiódák új lehetőséget kínálnak a 
növénytermesztésben, ugyanakkor az alkalmazásuk a korábbiakhoz 
képest részletesebb fénytani méréseket tesz szükségessé. Előadásunkban 
összefoglaljuk a növényvilágító rendszerek jellemzésére alkalmas 
mennyiségeket és ismertetjük a mérési módszereket. A laboratóriumi, 
goniofotometriai mérések alapján a LED alapú mesterséges 
növényvilágítás hatékonyan tervezhető.  
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