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Vysvětlení použitých metod a postup aplikace databáze NearriCZ
Tato databáze umožňuje odhad dvou základních agronomicky významných hydrolimitů - polní
vodní kapacity a bodu vadnutí - pomocí zrnitostního rozboru a variabilně také objemové
hmotnosti a/nebo obsahu organické hmoty. Je určena k práci s programem k-Nearest (Nemes et
al., 2008), jak je dále popsáno. Data pro databázi NearriCZ, vhodná pro odhad hydrolimitů našich
půd, byla v ČR shromážděna a verifikována v rámci spolupráce ČZU a VÚMOP, v.v.i. Uživatel tak
získá poměrně spolehlivé odhady polní vodní kapacity a bodu vadnutí platné pro orné půdy na
území ČR. Nejistota odhadu je vyjádřena směrodatnou odchylkou.
Odhad polní vodní kapacity lze realizovat pro dvě rozdílné hodnoty matričního potenciálu půdy, 10 kPa a -33 kPa, kdy prvně jmenovaná hodnota je vhodnější pro lehčí půdy a citlivé plodiny.
Popsaná metoda se snaží vyhovět dvěma základním cílům, 1) co nejpřesněji odhadnout hydrolimity
polní vodní kapacitu a bod vadnutí na základě konkrétních dat z určité lokality, 2) umožnit běžnému
uživateli tuto metodu jednoduše použít.

Software k-Nearest (Nemes et al., 2008) je nástroj sloužící podobně jako pedotransferová funkce
(PTF) pro odhad vlhkosti půdy při matričních potenciálech -33 kPa a -1500 kPa, tedy tzv. hydrolimitů
polní vodní kapacity a bodu vadnutí. Schéma odhadu je znázorněno na Obr. 1.
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Obr. 1. Schéma použití programu k-Nearest.
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Tento software, fungující na principu analogie (zde algoritmus líného učení), tzv. metodě nejbližšího
souseda, odhaduje hydrolimity v cílové půdě pomocí známého zrnitostního rozboru (obsahy písku,
prachu a jílu), a/nebo objemové hmotnosti suché půdy a obsahu organické hmoty. Metodu můžeme
zařadit mezi kontinuální a bodové PTF (více Minasny et al., 1999; Tomasella et al., 2003).
Odkaz ke stažení programu „Nearest Neighbor Soil Water Retention Estimator“:
https://www.ars.usda.gov/research/software/download/?softwareid=130&modec
ode=80-42-05-10#downloadForm
Vyplňte jednoduchý registrační formulář, stáhněte a nainstalujte program dle
instrukcí. Program je freeware, má pouze 3,2 MB a nevyžaduje žádné další
informace. Pro jeho správnou funkci je potřeba nastavit v operačním systému tečku
jako desetinný oddělovač.
Program obsahuje detailní popis a uživatelskou příručku v anglickém jazyce.
Program pracuje se dvěma základními soubory: referenční datový soubor a aplikační datový soubor.
Nejistota odhadu je vyjádřena směrodatnou odchylkou, kterou program taktéž spočítá, a to pomocí
tzv. „bootstrappingu“ i pro odhady s původně nezměřenými daty.

Referenční datový soubor

Aplikační datový soubor

• je výchozí databáze půd, která je
použita pro odhad neznámé polní
kapacity a bodu vadnutí.
• Obsahuje identifikaci jednotlivých
záznamů a půdní vlastnosti
(prediktory) i změřené body retenční
čáry půdní vlhkosti, v tomto případě
pouze dva body – polní kapacitu a bod
vadnutí.
• Program obsahuje základní referenční
datový soubor vycházející z americké
databáze NRCS-SCS Soil
Characterization Database, ale je
možné ho snadno vyměnit za
jakoukoliv vlastní databázi (viz dále).

• je třeba připravit uživatelem podle
instrukcí v manuálu (či podle
přiloženého vzoru, viz dále Obr. 2 a
Tab. 1).
• Obsahuje identifikaci záznamů, známé
prediktory a připravené sloupce pro
odhady polní kapacity a bodu vadnutí.
• Tip: otestujte si odhad na vzorovém
aplikačním souboru.

Databáze NearriCZ



Rozbalte zazipovaný soubor, jehož součástí je tento
text, do samostatné složky.
Obsahuje tři sešity MS Excel, dva referenční datové
soubory a jeden vzorový aplikační soubor.
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Oba referenční datové soubory jsou vlastně samostatné databáze půdních vzorků, které se liší
hodnotou matričního potenciálu půdní vody (jinými slovy sacího tlaku půdy), při kterém byla stanovena
půdní vlhkost asociovaná s polní kapacitou. Konkrétně jsou to hodnoty -10 kPa a -33 kPa.




Databáze „Reference_NearriCZ_10kPa.xls“ obsahuje celkem 873 půdních vzorků a její použití
je vhodné pro lehké, písčité půdy, které snadno vysychají, a dále pro plodiny citlivé na sucho.
Databáze „Reference_NearriCZ_33kPa.xls“ obsahuje celkem 1003 půdních vzorků a její použití
je vhodné pro ostatní půdy a plodiny.
Soubor „Application_Moje_pole.xls“ je vzorová databáze půd uživatele (Obr. 2).

Program podporuje soubory typu *.mdb, *.xls (pozor, *.xlsx není podporován!), *.txt a *.csv,
následující příklad je popsán na souboru ve formátu MS Excel.

Obr. 2. Vzor aplikačního datového souboru.
Požadavky programu k-Nearest na úpravu dat jsou detailně popsány v uživatelské příručce programu,
zde jsou uvedeny hlavní zásady.
Aplikační soubor má vždy 9 sloupců (viz Tab. 1), první řádek obsahuje záhlaví sloupců přesně tak, jak je
uvedeno ve vzorovém souboru. Nepoužívejte znaky s diakritikou.

Tab. 1. Přehled údajů v aplikačním datovém souboru.
Č. sloupce Záhlaví
Vlastnost půdy
(přesně
dle vzoru)
Sloupec 1 SAMPLE
Identifikace vzorku 1
Sloupec 2 PEDON
Identifikace vzorku 2
Sloupec 3 SAND
Písek (0,05 – 2 mm)
Sloupec 4 SILT
Prach (0,002 – 0,05 mm)
Sloupec 5 CLAY
Jíl (<0,002 mm)*
Sloupec 6 BD
Objemová hmotnost suché půdy
Sloupec 7 OM
Organická hmota v půdě
Sloupec 8 W33
Vlhkost půdy při -33 kPa
Sloupec 9 W1500
Vlhkost půdy při -1500 kPa

Formát/jednotka

Text, max. 20 znaků, bez mezer
Text, max. 20 znaků, bez mezer
Číslo, rozsah: 0-1; jednotka [g/g]
Číslo, rozsah: 0-1; jednotka [g/g]
Číslo, rozsah: 0-1; jednotka [g/g]
Číslo, rozsah: 0-2.65; jednotka [g/cm3]
Číslo, rozsah: 0-100; jednotka [%]
Číslo, rozsah: 0-1; jednotka [m3/m3]
Číslo, rozsah: 0-1; jednotka [m3/m3]
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Chybějící údaje by měly být nahrazeny fiktivní hodnotou „-999“. Pokud pole necháte prázdná, může to
vést k nereálným odhadům.
 Fiktivní hodnoty „-999“ jsou povoleny pouze v polích BD, OM, W33 a W1500.
 Hodnoty zadané pro SAND, SILT a CLAY se v součtu musí rovnat přesně 1. V těchto polích
nejsou povoleny žádné chybějící hodnoty. Vzorky s chybějícími nebo fiktivními hodnotami v
těchto polích jsou automaticky vyřazeny z výpočtu.
 *Pokud je k dispozici pouze frakce jílu <0,001 mm, lze ji přepočítat na frakci <0,002 dle rovnice
Němečka et al. (2011):
y = 1,1503x + 2,3676 (R2 = 0,9748)
kde: x - % částic <0,001 mm, y - % částic <0,002 mm, R2 - determinační koeficient

Spusťte program, objeví se hlavní okno (Obr. 3).

Krok 1

•Zvolte si jednu ze dvou databází NearriCZ (Reference_NearriCZ_10kPa.xls nebo
Reference_NearriCZ_33kPa.xls) a zadejte k ní cestu v „Source of Reference Soils
Data“.
•Provede se automatická kontrola konzistence dat a vygeneruje se zpráva.

Krok 2

•Zadejte cestu k aplikačnímu souboru, který byl předem připraven dle výše
uvedených instrukcí.
•Provede se automatická kontrola konzistence dat a vygeneruje se zpráva, jako
např. na Obr. 4. Zpráva oznamuje chybu, chybějící hodnoty hydrolimitů. To je
v pořádku, můžeme pokračovat.

Krok 3

Krok 4

•Input Attribute Selection. V tomto kroku zvolte, které půdní vlastnosti mají být
použity pro odhad.
•Zrnitostní kategorie písek, prach a jíl jsou použity vždy. Pokud např. pro naši půdu
známe obsah organické hmoty, ale neznáme její objemovou hmotnost, zvolíme
třetí kombinaci a sloupec BD vyplníme fiktivními hodnotami -999. Pokud bychom
zvolili druhou či čtvrtou kombinaci, program by vzorky s chybějícími hodnotami
objemové hmotnosti automaticky vyřadil.

•Nastavení v poli Uncertainty Calculation není třeba měnit, takže stiskneme tlačítko
„Find Nearest Neighbors“.
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Obr. 3. Hlavní okno programu k-Nearest. Číslice označující pracovní kroky jsou popsány v textu.
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Obr. 4. Chybová zpráva o datech v aplikačním datovém souboru.
Vygenerovaný soubor uložíme, nejprve však zvolíme formát výstupního souboru (např. tabulku *.xls).
V horní části uloženého souboru je výstupní zpráva (Obr. 5) obsahující mj. počty a kompletnost půdních
vzorků.

Obr. 5. Výstupní zpráva programu k-Nearest.

Obr. 6. Výstupní tabulka s výsledky odhadů polní kapacity a bodu vadnutí.
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Spodní část obsahuje výsledek: odhadnuté hydrolimity polní kapacitu (PRED33) a bod vadnutí
(PRED1500), a dále směrodatnou odchylku těchto odhadů (STDEV33 a STDEV1500), viz Obr. 6.
(Poslední sloupec „EXACTMATCH“ indikuje, zda se v referenčním datovém souboru nachází identický
vzorek. Pokud ano, bude tam písmeno Y, pokud ne, bude tam písmeno N, jako ve vzorovém výpočtu.)
Odhadnuté hydrolimity lze využít např. pro řízení závlah.
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