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Úvod

Stálé zvyšování antropogenní činnosti na zemědělských půdách s sebou nese možné nežádoucí účinky, jako je např. utužování půdy, eroze 

půdy, snižování úrodnosti. Perspektivní volbou pro zlepšení půdních vlastností je organická hmota, mezi kterou může zařadit i biochar, který 

vzniká při spalovacích procesech. Půdní organická hmota hraje nezastupitelnou roli v koloběhu látek a při různých přírodních procesech. 

Organická hmota je zásobárnou energie, zdrojem živin, má vliv na aktivitu enzymů, společenstva organismů a růst rostlin. Z pohledu 

fyzikálních a chemických vlastností půdní organická hmota stabilizuje strukturu půdy, ovlivňuje retenci vody, hydraulické vlastnosti (Hussain et 

al., 2021, Zhang et al., 2021a, Zhang et al., 2021b) kationtovou výměnnou kapacitu, atd.

Výsledky

Závěr

Tato práce se zaměřila na využití VNIR spektroskopie pro predikci

vybraných půdních vlastností půd, které byly obohaceny biocharem.

Vzhledem k vysoké prostorové variabilitě, finanční a časové

náročnosti měření půdních vlastností se VNIR spektroskopie ukázala

být užitečnou metodou, která může nahradit nebo doplnit tradiční

laboratorní rozbory půd a snížit počet vzorků, které mají být

analyzovány. Nicméně v tomto případě se ukázalo, že nízký počet

půd a vysoký obsah biocharu znesnadňují predikci půdních

vlastností.
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Tabulka 1. Vybrané půdní vlastnosti: pHKCl, pHH2O, salinita (EC), kvalita organické hmoty (Q4/6), obsah

oxidovatelného uhlíku (Cox).

Obrázek 1. VNIR spektra půdy obohacené biocharem z lokalit Milčice, Humpolec a Semice.

Materiál a metody

Půdní vzorky byly odebrány z orničního horizontu do hloubky 25 cm

na 3 lokalitách: (Semice – regozem modální, Milčice – černice

modální, Humpolec – kambizem modální). Vzorky byly vysušeny při

laboratorní teplotě a přesáty přes síta s průměrem ok 2 mm. Na

půdách byly stanoveny fyzikální a chemické vlastnosti (Tab. 1).

Biochar, který byl následně do všech půd přimíchán, byl poskytnut

Ústavem chemických procesů Akademie věd České republiky. Bylo

připraveno několik variant tak, aby koncentrace biocharu v půdě byla

0.5, 1, 2.5, 5 a 10 % hmotnosti celkové sušiny. Půdy pak byly

zvlhčeny a po dobu 90 dní uloženy ve venkovních podmínkách tak,

aby v nich mohly proběhnout přirozené půdní procesy. Po 90 dnech

byly vzorky opět vysušeny a opět změřeny půdní vlastnosti (Tab. 1).

Na všech vzorcích byla souběžně se stanovením půdních vlastností

změřena VNIR spektra. Měření VNIR spekter bylo provedeno pomocí

spektrometru FieldSpec® 3 se senzorem Hight Intensity Contact

Probe o rozsahu měření 350 – 2 500 nm.

Možné vztahy mezi půdními vlastnostmi a půdními spektry byly

hodnoceny pomocí metody PLSR (Partial Least Squares

Regression). Přesnost predikce byla hodnocena pomocí koeficientu

determinace (R2) a střední kvadratické odchylky (RMSE).

Tabulka 2. Statistiky pro predikci půdních vlastností pomocí metody PLSR a VNIR spekter.

Abstract

Biochar is increasingly used to enhance a soil chemical and physical quality. For the correct use of these amendments, it is necessary to know

the current soil conditions and also the conditions immediately after and a even some time after their application. Visible and near-infrared

(VNIR) diffuse reflectance spectroscopy is a progressive emerging method used for prediction of soil properties. It is a relatively accurate and

less expensive alternative compared to the traditional soil survey. Therefore the goal of the study was to evaluate possible relationships

between soil spectra curves and soil properties measured on soil samples amended by various doses of biochar. The study was performed on

soils from arable land at 3 locations (Milčice - Stagnic Chernozem Siltic developed on marlite, Humpolec - Haplic Cambisol on paragneiss,

Semice – Arenosol Epieutric on sand). Concentrations of biochar in soils were 0.5, 1, 2.5, 5 and 10%. The soil spectra curves were measured

using the spectrometer FieldSpec3 (350 – 2 500 nm). Partial least squares regression (PLSR) was used for modeling of the relationship

between spectra and soil properties. Prediction ability was evaluated using the coefficient of determination (R2) and root mean square error

(RMSE).

The results showed the best prediction for pH KCl (R2 = 0.93, RMSE = 0.29) and pH H2O (R2 = 0.90, RMSE = 0.32). In general, the results

confirmed that the measurement of soil spectral characteristics is a promising technology for digital soil mapping and predicting soil properties.

Před inkubací Po inkubaci

pH KCl pH H2O EC    

µS cm-1

Q4/6 Cox % pH KCl pH H2O EC

µS cm-1

Q4/6 Cox %

Humpolec (0%) 4,68 6,1 50,6 3,30 1,64 4,76 5,91 27,3 3,02 1,50

Humpolec (0,5%) 5,00 6,28 56,0 3,34 2,075 5,04 5,86 26,8 2,95 1,83

Humpolec (1%) 5,25 6,36 61,3 3,47 2,51 5,26 6,74 31,1 3,14 2,27

Humpolec (2,5%) 5,78 6,69 90,2 3,21 3,815 5,78 6,89 41,2 2,35 2,79

Humpolec (5%) 6,32 7,03 153,9 3,30 5,99 6,25 7,39 46,5 2,53 4,59

Humpolec (10%) 7,05 7,55 243,5 2,71 10,34 6,89 7,96 92,3 2,33 8,89

Milčice (0%) 6,60 8,34 162,2 2,88 3,20 7,11 8,27 144,5 2,65 2,94

Milčice (0,5%) 7,58 8,4 159,9 2,76 3,635 7,29 8,32 142,6 2,51 3,31

Milčice (1%) 7,64 8,46 159,1 3,14 4,07 7,26 8,25 152,4 2,48 3,21

Milčice (2,5%) 7,80 8,6 156,5 2,92 5,375 7,32 8,31 143,7 2,49 4,58

Milčice (5%) 8,02 8,82 174,6 2,84 7,55 7,55 8,33 167,7 2,35 6,25

Milčice (10%) 8,51 9,16 210,5 2,76 11,9 7,57 8,39 171,0 2,47 10,65

Semice (0%) 4,40 6,06 23,6 3,32 0,69 5,07 6,32 16,7 1,74 0,36

Semice (0,5%) 5,13 6,17 26,0 3,12 1,125 5,23 6,30 20,4 2,34 0,84

Semice (1%) 5,65 6,54 41,1 2,86 1,56 5,53 6,75 20,7 2,64 1,44

Semice (2,5%) 6,55 7,04 92,1 3,01 2,865 6,38 7,39 34,7 2,51 2,39

Semice (5%) 7,37 7,64 145,7 2,78 5,04 6,99 7,96 56,4 2,47 4,48

Semice (10%) 8,05 8,25 198,6 2,41 9,39 7,43 8,28 92,9 2,48 9,66
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VNIR spektra půdy z lokality Humpolec
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VNIR spektra půdy z lokality Semice
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  R2 cal. RMSE cal. R2 val. RMSE val. 

pH H2O 0,93 0,24 0,90 0,32 

pH KCl 0,96 0,22 0,93 0,29 

1,83 

2,27 

2,79 

4,59 

8,891,50 

1,83 

2,27 

EC 0,81 28,39 0,71 35,22 

Q4/6 0,36 0,29 0,26 0,29 

Cox 0,44 2,24 0,42 2,34 
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