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Sprawozdanie z realizacji projektu: 

Opracowanie innowacyjnych, szybkich i tanich metod badawczych 

opartych na spektrometrii FT-IR i XRF umożliwiających badanie 

parametrów gleb oraz roślin 

 

Wstęp 
 

Jednym z głównych zadań projektu Precyzyjne Ogrodnictwo jest opracowanie i wdrożenie 
nowoczesnych, nisko kosztowych, szybkich, a zarazem dokładnych i skutecznych metod analitycznych 
używanych w badaniach dla celów ogrodniczych bazujących na spektrometrii w podczerwieni i 
fluorescencji rentgenowskiej. Zakres badań obejmować ma analizę parametrów fizykochemicznych 
gleb istotnych z punktu widzenia określania potrzeb nawozowych. W przypadku badania roślin 
głównym celem było określenie zawartości pierwiastków w liściach, istotnych z punktu widzenia 
prawidłowego plonowania roślin. Badanie zawartości pierwiastków w liściach umożliwia określenie 
stopnia odżywienia roślin danym pierwiastkiem, co pozwala na bardziej skuteczne określenie potrzeb 
nawozowych. Badania parametrów fizykochemicznych gleb połączone z analizą liści dostarczają 
niezbędnej wiedzy, która odpowiednio wykorzystana przez rolników, pozwala na precyzyjne 
zarządzenie gospodarką nawozową, dostosowaną do faktycznych potrzeb roślin. Dzięki temu możliwa 
jest redukcja stosowania nawozów, co przekłada się na większy zysk producenta i ogranicza koszty 
środowiskowe związane z nadmiernym stosowaniem nawozów mineralnych.   

 W ramach zadania należało opracować nowe metody badawcze i zweryfikować czy 
proponowane rozwiązania wykazują podobną skuteczność i dokładność pomiarów jak badania 
referencyjnymi metodami stosowanymi obecnie w laboratoriach. Powszechnie wykorzystywane w 
laboratoriach metody badań gleb i liści wymagają zastosowania kilku specjalistycznych technik 
analitycznych, dużej wiedzy analitycznej personelu przeprowadzającego badania, a także 
specjalistycznego przygotowania próbek z użyciem różnej gamy odczynników chemicznych, często 
toksycznych. Obecnie stosowane metody badawcze są uznawane za czasochłonne i kosztochłonne, ale 
zachowują przy tym wysoką dokładność i jakość pomiarów. Dużym wyzwaniem jest wprowadzenie 
metod analitycznych, które wykazywałyby równie wysoką skuteczność i wiarygodność, lecz wymagały 
by mniejszych nakładów pracy i kosztów. Wdrażane w ramach projektu metody badawcze oparto o 
analizę na spektroskopie fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF) oraz spektroskopie 
fourierowską w podczerwieni (FT-IR) obejmującą zakres badań w środkowej podczerwieni (Mid-IR, 
MIR).  
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Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF) 

 
Technika ED-XRF umożliwia identyfikację i określenie zawartości szeregu pierwiastków od sodu 

(Na 11) do uranu (U 92) znajdujących się w próbce podczas jednego cyklu badawczego. Zasada 
działania tej techniki opiera się na promieniowaniu rentgenowskim, które emitowane jest w formie 
fotonów o wysokiej energii przez lampę rentgenowską znajdującą się wewnątrz spektroskopu. Fotony 
bombardując analizowaną próbkę wybijają elektrony z poszczególnych orbitali. Powstałe w wyniku 
bombardowania jony mają na tyle niską stabilność, że elektrony znajdujące się na zewnętrznych 
orbitalach kierują się na orbital wewnętrzny, w którym utworzyła się luka. Takiemu przeskokowi 
elektronów z poszczególnych orbitali towarzyszy emisja energii w postaci fotonu wtórnego 
promieniowania rentgenowskiego, zwanego fluorescencją. Detektor znajdujący się w urządzeniu 
wykrywa wtórnie emitowane promieniowanie charakterystyczne dla danego pierwiastka. Każdy 
pierwiastek posiada inny poziom energii dla orbitali elektronowych, przez co znając wielkość 
emitowanej energii można określić z jakiego konkretnie pierwiastka pochodzi. Końcowym efektem jest 
powstanie widma, na które składają się m.in. linie emisyjne danego pierwiastka umożliwiające jego 
identyfikację i intensywność promieniowania pozwalająca określić jego ilość.. W celu otrzymania 
dokładnej analizy ilościowej przy użyciu urządzenia XRF najczęściej wymagane jest wykorzystanie 
specjalistycznych metod kalibracji. Odpowiednio skalibrowane urządzenie umożliwia określenie 
całkowitej zawartości pierwiastków znajdujących się w próbce w postaci stałej (proszek, pastylka). 
Badania wykonywać można na różnych matrycach. Najczęściej badania z wykorzystaniem 
spektrometrii XRF wykorzystuje się w geologii (badania skał i gleb) i jubilerstwie (określanie zawartości 
metali szlachetnych w wyrobach). Z punktu widzenia badań dla celów ogrodniczych, najbardziej 
interesującym zastosowaniem dla techniki XRF jest badanie liści roślin pod kątem określenia całkowitej 
zawartości makro i mikroelementów, co umożliwia określenie prawidłowego stopnia odżywienia roślin 
w te składniki. Na Figurze 1 przedstawiono przykładowe widmo XRF liścia roślin, na którym 
uwidaczniają się piki intensywności wtórnego promieniowania rentgenowskiego (fluorescencji) dla 
wapnia, potasu oraz siarki. 
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Figura 1. Widmo XRF liścia. 

 

Spektrometria fourierowska w podczerwieni (FT-IR) 
 

Spektroskopia w podczerwieni należy do technik niezwykle wrażliwych na obecność faz 
organicznych jak i nieorganicznych znajdujących się w analizowanej próbce, która może mieć zarówno 
postać stałą jak i płynną. Obserwowanym efektem wzbudzenia elektromagnetycznego są drgania 
cząsteczek obecnych w próbce. Energia promieniowania środkowej podczerwieni mieści się w 
przedziale od 4,8 do 48,0 kJ. W wyniku oddziaływania takiej energii dochodzi do oscylacji wiązań 
pomiędzy pierwiastkami, lecz nie prowadzi to do ich rozerwania. Cząsteczki wirują wokół własnej osi, 
natomiast zawarte w nich atomy drgają wokół położeń równowagi. Zmiany energii rotacyjnej oraz 
oscylacyjnej danej molekuły wynikają z absorpcji promieniowania podczerwonego. Wynikiem analizy 
IR jest widmo stanowiące źródło informacji, o której wiarygodności decyduje sposób przygotowania 
próbki, a także odpowiednie dobranie metody pomiaru. Widma absorpcyjne IR przedstawiają 
zależność względnej ilości światła pochłoniętego od liczby falowej (cm-1), w przypadku widm MIR 
zakres obejmuje długość fali od 4000 cm-1 do 250 cm-1. Pojedyncze widmo zawiera szeroką gamę 
informacji o różnych składnikach badanego materiału. Na Figurze 2 przedstawiono przykładowe widmo 
MIR liścia w zakresie 4000 cm-1 do 400 cm-1.  
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Figura 2. Widmo MIR liścia. 

 

Podczas interpretacji widma największą wartość diagnostyczną posiadają pasma 
odpowiadające zakresowi 4000-1500 cm-1, który nazywany jest obszarem grup funkcyjnych. Pasmo to 
odpowiada drganiom rozciągającym wiązań podwójnych, potrójnych i wiązań pojedynczych wodór – 
heteroatom. Zakres 4000-1500 cm-1 jest cenny z punktu widzenia diagnostyki ze względu na dużą ilość 
związków, które potencjalnie mogą uwidocznić się na tym paśmie, a także ze względu na to, że 
pojawiają się w nienakładających się na siebie obszarach widmowych. W przypadku analiz materiału 
roślinnego, na widmie MIR ujawniają się związki organiczne posiadające w swojej strukturze atomy 
azotu, m.in. amidy, w tym białka. W przypadku gleb na widmach MIR zaobserwować można grupy 
funkcyjne, które pozwalają na identyfikację grup minerałów lub samych minerałów, a także związki 
organiczne będące składnikami próchnicy. Większość gleb jest bogata w kwarc, zawiera pewną ilość 
krzemianów, w tym minerałów ilastych, które mogą być obserwowane w widmie MIR, wśród nich: 
kaolinit, illit, smektyt czy miki. Niewielką część gleby stanowi materia organiczna, która w regionie MIR 
reprezentowana jest przez kwasy organiczne (np. COOH), alkile, amidy i grupy aromatyczne. Na widmie 
MIR uwidaczniają się ponadto takie składniki gleb jak tlenowodorotlenki żelaza i glinu oraz węglany, 
reprezentowane w głównej mierze przez węglan wapnia (kalcyt) i węglan magnezu (dolomit). Zarówno 
składniki mineralne jak i organiczne wpływają na parametry gleby, takie jak jej odczyn, zawartość 
próchnicy czy pojemność kationowymienna.  

Do wykonania ilościowej analizy na podstawie widm MIR konieczne jest użycie 
wyrafinowanych technik matematycznych, statystycznych i chemometrycznych, po to, aby 
przechwycić informacje znajdujące się w widmie i skorelować je z wynikami uzyskanymi klasycznymi 
metodami wykorzystywanymi w badaniach dla celów ogrodniczych. Takie zabiegi służą budowaniu 
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modeli zdolnych do prognozowania zawartości poszczególnych parametrów w glebach i roślinach na 
podstawie widm próbek uzyskanych w środkowej podczerwieni. Modele należy budować w oparciu o 
związki organiczne i mineralne, które ujawniają się na widmie. Metoda ta nie może być stosowana do 
określania zawartości parametrów gleb czy roślin, które nie uwidaczniają się na widmie lub nie są 
związane z grupami funkcyjnymi uwidaczniającymi się w badanym zakresie spektralnym.  

 

Zalety korzystania ze spektrometrii XRF i FT-IR 
 

Zarówno technika XRF jak i FT-IR charakteryzują się prostym sposobem wykonywania analiz, a 
personel, który je wykonuje wymaga krótkiego przeszkolenia. W celu prowadzenia wiarygodnych i 
dokładnych analiz konieczne jest odpowiednie skalibrowanie obu metod przez osobę posiadającą 
właściwą wiedzę do przeprowadzenia tych czynności. Należy zwrócić uwagę, że spektrometry XRF i FT-
IR charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji - nie pobierają dużej ilości energii, a do prowadzenia 
analiz nie jest konieczne zastosowanie drogich gazów. Proces przygotowania próbek do analiz jest 
znacznie krótszy niż w przypadku badań referencyjnymi metodami i nie wymaga stosowania 
odczynników chemicznych. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość analizowania próbek w 
formie stałej (proszek, bądź pastylki), dzięki czemu nie ma konieczności roztwarzania próbek w silnych 
kwasach przy pomocy wysokiej temperatury. 

 

Zadania wykonane w ramach I etapu Projektu Precyzyjne Ogrodnictwo 

 
Opracowanie metod preparatyki próbek liści i gleb 

 

W ramach 1 etapu Projektu, w laboratorium Agro Smart Lab opracowano metody preparatyki 
próbek materiału roślinnego (liści) dla techniki XRF oraz próbek materiału roślinnego (liści) i gleb dla 
techniki Mid-IR. W tym celu przebadano ok. 150 próbek gleb i ok. 130 próbek materiału roślinnego 
pobranego z pól uprawnych producentów rolnych biorących udział w Projekcie. W trakcie badań, w 
których każdą próbkę przygotowano na 3 różne sposoby, udało się wybrać metodę preparatyki dającą 
stabilny pomiar w obrębie tej samej próbki. Wzięto pod uwagę również specyfikę spektrometrów ED-
XRF i FT-IR, na których oparte będą nowo opracowane metody badawcze. Opracowano metodykę 
preparatyki próbki gleby i liści roślin polegającej odpowiednim wysuszeniu materiału, tak aby woda 
obecna w próbkach nie zakłócała pomiaru. Następnie wysuszony materiał należy zmielić do 
odpowiedniej frakcji, tak aby w próbce nie zostały większe ziarna minerałów w przypadku gleb, lub 
części liści w przypadku badania roślin. Końcowym etapem jest odmierzenie próbki i umieszczenie jej 
w specjalnych próbnikach za pomocą odpowiednio skonstruowanych narzędzi i akcesoriów. Tak 
przygotowane próbki gleby i liści pozwalają wyeliminować błąd pomiaru związany z nieprawidłowo 
przeprowadzoną preparatyką próbek. Nieodpowiednie przygotowanie próbki może mieć istotny 
wpływ na proces kalibracji urządzenia, może negatywnie oddziaływać na modele predykcyjne jak i 
generalnie na całą jakość pomiarów. 
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Kalibracja spektrometru XRF 

 

Kolejnym punktem było opracowanie kalibracji XRF dla materiału roślinnego (liści) na aparacie 
ED-XRF Tracer 51 firmy Bruker. W tym celu wytypowano próbki liści roślin, w skład których wchodziły 
takie gatunki jak: truskawka, porzeczka, borówka, jabłoń, wiśnia,  papryka, pomidor, czosnek, kalafior, 
sałata (głowiasta biała, czerwona, pekińska), burak, seler, marchew, pietruszka oraz ziemniak. Próbki 
pochodziły z różnych stanowisk, głównie od Producentów owoców i warzyw, u których  prowadzone 
są badania w ramach niniejszego Projektu. Próbki pobrano z terenów użytkowanych rolniczo m.in. w 
województwie małopolskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, dolnośląskim, wielkopolskim 
oraz łódzkim. Do opracowania kalibracji XRF wykorzystano próbki liści, w których oznaczono zawartość 
magnezu, fosforu, siarki, potasu, wapnia, żelaza, miedzi, manganu i cynku referencyjnymi metodami 
stosowanymi powszechnie w analizach dla celów ogrodniczych. Badania referencyjnymi metodami 
przeprowadzono na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Analiza polegała na 
przygotowaniu próbki poprzez jej wysuszenie i zmielenie. Następnie próbki były roztwarzane w kwasie 
i wysokiej temperaturze przy pomocy mineralizatora. Po mineralizacji próbek, zawartość pierwiastków 
w roztworze oznaczona została techniką atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie 
indukowanej (ICP-OES). Wynikiem analiz była całkowita zawartość Mg, P, S, K, Ca, Fe, Cu, Mn i Zn w 
liściach roślin.  

Do skalibrowania aparatu XRF wybrano metodę empiryczną, która wykazuje wysoką korelację 
w stosunku do klasycznych metod oznaczania pierwiastków w materiale roślinnym. Kalibracja 
empiryczna obejmowała zastosowanie wzorców o znanym stężeniu pierwiastków (próbki liści roślin, w 
których oznaczono zawartość pierwiastków metodami referencyjnymi) do budowy modeli służących 
kwantyfikacji intensywności fotonów w widmach XRF. W pierwszej części kalibracji, wykonano pomiary 
XRF na 65 próbkach w celu pozyskania ich widm fluorescencji rentgenowskiej. Ze względu na specyfikę 
tej techniki analitycznej, pomiar wykonano osobno dla tzw. pierwiastków lekkich (Mg, P, S, K, Ca) oraz 
osobno dla tzw. pierwiastków ciężkich (Fe, Mn, Cu, Zn). Różnica polega na dostosowaniu odpowiedniej 
wartości energii promieniowania wzbudzającego, która jest inna dla obu grup pierwiastków. Proces 
ten posłużył do wytypowania optymalnych energii promieniowania wzbudzającego dla danej grupy 
pierwiastków, pozwolił on również na odrzucenie próbek, dla których wyniki oznaczone metodami 
referencyjnymi nie były zbieżne z zależnościami pomiędzy pierwiastkami widocznymi na widmie XRF. 
Następnym krokiem było przeprowadzenie kalibracji za pomocą wbudowanego w aparacie programu 
do tworzenia kalibracji. W toku kalibracji wybrano 30 próbek, które reprezentują najczęściej spotykany 
zakres zawartości poszczególnych pierwiastków w liściach analizowanych roślin. Wszystkie badania w 
ramach kalibracji aparatu XRF wykonano w laboratorium Agro Smart Lab. 

Aby zweryfikować jakość dopasowania modelu kalibracyjnego obliczono współczynnik 
determinacji (R2), przyjmujący wartości od 0 do 1. Przyjmuje się, że model jest tym dokładniejszy im 
bardziej współczynnik R2 zbliżony jest do wartości 1.  Najwyższy współczynnik R2 uzyskano dla wapnia 
(R2= 0.977), następnie fosforu (R2= 0.973), siarki (R2= 0.966), żelaza (R2= 0.964), cynku (R2= 0.961), 
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manganu (R2= 0.935), potasu (R2= 0.916), miedzi (R2= 0.884) oraz magnezu (R2= 0.862). Zgodnie z 
otrzymanymi wynikami modele dla Ca, P, S, Fe, Zn, Mn i K zaklasyfikować można jako znakomite, a dla 
Mg i Cu jako dobre.  

 

 

 

Opracowanie metody do określania zawartości azotu w liściach roślin na podstawie widm 
MIR. 

 

Następnym krokiem było opracowanie metody badawczej wykorzystującej spektrometrie FT-
IR do określania zawartości azotu w liściach. Do tego celu konieczne było opracowanie modeli 
kalibracyjnych wykorzystujących widma uzyskane w trakcie analiz spektrometrem FT-IR ALPHA II 
wykonującym analizy w środkowej podczerwieni (MIR) oraz programy do eksploracji danych wraz z 
odpowiednimi algorytmami, które pozwalają korelować wyniki uzyskane referencyjnymi metodami z 
widmem MIR. Do realizacji zadania wykorzystano 171 próbek liści, które przebadane zostały w 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie referencyjną metodą Kjeldahla, co pozwoliło na określenie 
całkowitej zawartości azotu w próbkach liści. W ramach zadania wykonano preparatykę próbek 
zgodnie z procedurą opracowaną w ramach 1 etapu Projektu. Dalsze działania mające na celu 
opracowanie metody przeprowadzono w laboratorium Agro Smart Lab. Wykonano preparatykę 
próbek zgodnie z procedurą opracowaną na początku etapu i wykonano 171 pomiarów widm MIR liści 
za pomocą spektrometru FT-IR ALPHA II z przystawką DRIFT działającym w zakresie środkowej 
podczerwieni z wykorzystaniem zwierciadła rozdzielającego światło wykonanego z bromku potasu. 
 Po wykonaniu pomiarów widma MIR badanych próbek zostały skonwertowane z formy 
graficznej na formę liczbową przy pomocy wieloplatformowego zintegrowanego środowiska 
programistycznego Spyder. Następnym etapem było skorelowanie informacji zawartych na widmie z 
danymi referencyjnymi (zawartością azotu w liściach, którą oznaczono referencyjnymi metodami) i 
utworzenie modeli predykcyjnych. W tym celu  wykorzystano skrypt napisany w języku programowania 
R, a jako algorytm wykorzystano regresję najmniejszych cząstkowych kwadratów (PLS-R). Jako zmienne 
objaśniające X wykorzystano widma MIR, jako zmienne zależne (odpowiedzi) Y wykorzystano wyniki 
analiz chemicznych tych samych próbek. Pełny zestaw danych został losowo podzielony na zestaw 
danych kalibracyjnych (70% wyników w obrębie pełnego zestawu) oraz zestaw danych walidacyjnych 
(30% wyników w obrębie pełnego zestawu), dzięki czemu możliwe było natychmiastowe 
zweryfikowanie jakości działania danego modelu. Do oceny możliwości predykcyjnych modelu użyto 
współczynnika determinacji (R2), który jest miarą jakości dopasowania modelu. Przy ocenie pełnego 
modelu kalibracyjnego i skuteczności dopasowania wyników prognozowanych zestawu walidacyjnego 
kierowano się następującymi kryteriami: wynik, dla którego współczynnik determinacji (R2) > 0,90 
dopasowanie klasyfikowane jest jako znakomite, dobre dla R2 z zakresu 0,9-0,8, a umiarkowane, gdy 
współczynnik determinacji wynosi od 0,79 do 0,5. Dla R2 < 0,49 dopasowanie zaklasyfikowano jako 
słabe. Wartość R2 zbliżona do 1 oznacza, że utworzony model jest prawie tak dobry jak technika 
laboratoryjna, na podstawie której został skalibrowany. Jednak w rzeczywistości w metodach 
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laboratoryjnych również występują błędy, które mogą przełożyć się na późniejszą kalibrację modeli. Na 
Figurze 3 przedstawiono wykresy regresji liniowej w fazie kalibracji i walidacji.  

W przypadku modelu prognozującego zawartość azotu otrzymano znakomite dopasowanie, co 
pozwala przypuszczać, że model ten będzie dobrze sprawdzał się w warunkach rzeczywistych. 
Potwierdzać to może również wysoka wartość współczynnika determinacji obliczona dla modelu 
walidacyjnego, którego zadaniem jest sprawdzenie skuteczności działania modelu kalibracyjnego.  

 

 
Figura 3. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=120) i zestawu walidacyjnego (n=51) 

dla modelu prognozującego zawartość azotu w liściach na podstawie widm MIR. Zawartości 
azotu podano w mg/kg s.m. Na osi x znajdują się wartości zmierzone referencyjną metodą, 

na osi y wartości prognozowane. 

 

Opracowanie metody badawczej do określania zawartości substancji organicznej 
(próchnicy) w glebach na podstawie widm MIR. 

 

W dalszej części opracowano model kalibracyjny wykorzystujący widma MIR gleby do 
określania zawartości substancji organicznej (próchnicy). Do zbudowania modelu wykorzystano 175 
próbek gleb, które pobrano w trakcie trwania 1 etapu Projektu. Próbki przebadane zostały na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Do badań wykorzystano referencyjną metodę oznaczania 
próchnicy w glebach - metodę Tiurina, polegającej na spalaniu materii organicznej zawartej w glebie w 
środowisku silnie kwaśnym przy udziale chromianki, która utlenia związki organiczne w glebie. 
Wykorzystując miareczkowanie solą Mohra określa się procentową zawartość węgla. Metoda ta ze 
względu na  zastosowanie chromianki wymaga szczególnych środków ostrożności. W ramach zadania, 
w laboratorium Agro Smart Lab wykonano preparatykę próbek zgodnie z procedurą opracowaną w 
początkowej fazie Projektu i oznaczono 175 widm MIR próbek gleb, które pobrano w ramach 1 etapu 
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Projektu. Widma uzyskano za pomocą spektrometru FT-IR ALPHA II z przystawką DRIFT wykorzystując 
zwierciadła rozdzielające światło wykonane z bromku potasu. Po wykonaniu pomiarów pojedyncze 
widma MIR badanych próbek zostały skonwertowane z formy graficznej na formę liczbową przy 
pomocy wieloplatformowego zintegrowanego środowiska programistycznego Spyder. Następnym 
etapem było skorelowanie informacji zawartych na widmie z danymi referencyjnymi i utworzenie 
modeli predykcyjnych. W tym celu  wykorzystano skrypt napisany w języku programowania R, a jako 
algorytm wykorzystano regresję najmniejszych cząstkowych kwadratów (PLS-R). Jako zmienne 
objaśniające X wykorzystano widma MIR, jako zmienne zależne (odpowiedzi) Y wykorzystano wyniki 
analiz chemicznych tych samych próbek. Model został losowo podzielony na zestaw danych 
kalibracyjnych (70% wyników w obrębie pełnego zestawu) oraz zestaw danych walidacyjnych (30% 
wyników w obrębie pełnego zestawu), dzięki czemu możliwe było natychmiastowe zweryfikowanie 
skuteczności predykcji. Do oceny możliwości predykcyjnych modelu użyto współczynnika determinacji 
(R2), który jest miarą jakości dopasowania modelu. Na Figurze 4 przedstawiono wykresy regresji 
liniowej w fazie kalibracji i walidacji. W przypadku próchnicy dopasowanie modelu określono jako 
umiarkowane i  stwierdzono, że należy skorygować działanie modelu dodając większą ilość zmiennych 
objaśniających. 

 
Figura 4. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=123) i zestawu walidacyjnego (n=52) 

dla modelu prognozującego zawartość próchnicy w glebie na podstawie widm MIR. 
Zawartości próchnicy podano w %. Na osi x znajdują się wartości zmierzone referencyjną 

metodą, na osi y wartości prognozowane. 
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Zadania wykonane w ramach 2 etapu Projektu Precyzyjne Ogrodnictwo 
 

Zweryfikowanie możliwości oznaczania wapnia w zawiązkach jabłek metodą XRF 

 

W trakcie prowadzenia badań w ramach projektu dostrzeżono potrzebę opracowania szybkiej 
metody określania zawartości wapnia w zawiązkach jabłek. Konieczność ta wynika z dużego problemu 
jaki producenci jabłek mają z chorobą fizjologiczną powodowaną przez niedobory wapnia - gorzką 
plamistością podskórną. W przypadku stwierdzenia niskiej zawartość Ca, producent mógłby 
interwencyjnie zastosować dokarmianie dolistne wapniem w celu zwiększenia zawartości tego 
pierwiastka i obniżenia ryzyka wystąpienia gorzkiej plamistości w jabłku. W pierwszej kolejności 
zamierzano stworzyć procedurę preparatyki próbki zawiązku jabłka do badania metodą XRF. W tym 
miejscu natrafiono na duży problem. Aby wykonać analizę na spektrometrze XRF konieczne jest 
odpowiednie wysuszenie i zmielenie próbki. W trakcie suszenia zawiązek powyżej pewnej 
temperatury, zawarte w zawiązkach jabłek pektyny zostają uruchomione. Ze względu na obecność 
związków pektyny w próbce nie jest możliwe odpowiednie zmielenie próbki za pomocą 
automatycznego młynka agatowego, co przekreśla zastosowanie tej metody jako metody szybkiej. 
Ponadto brak możliwości dokładnego zmielenia próbki powoduje, że analiza aparatem XRF może być 
niedokładna, ponieważ próbka nie jest odpowiednio homogeniczna. Na tym etapie stwierdzono brak 
możliwości wdrożenia metody oznaczania wapnia w zawiązkach jabłek metodą XRF. 

 

 

Zweryfikowanie skuteczności pomiaru zawartości Ca, K, P, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn w liściach 
z wykorzystaniem spektrometrii ED-XRF 

 

Do zweryfikowania prawidłowego działania metody badawczej opartej o spektrometrię XRF 
wykorzystano 80 próbek materiału roślinnego (liści) pobranych w trakcie trwania 2 etapu Projektu. 
Wśród gatunków roślin, które wykorzystano do badania znajdują się m.in.: jabłoń, wiśnia, czereśnia, 
borówka, kapusta, seler, marchew, cebula, kapusta i inne. Próbki pochodzą z różnych części Polski 
m.in.: z województwa podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, 
dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego. Liście przebadane zostały na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie referencyjną metodą badawczą, tożsamą z tą wykorzystaną w trakcie badań 
prowadzonych w 1 etapie Projektu.  Następnie te same próbki przebadano w laboratorium Agro Smart 
Lab zgodnie z metodą badawczą opracowaną w trakcie 1 etapu Projektu, wykorzystującą 
spektrometrię XRF. Po wykonaniu badań wyniki poddano szczegółowym analizom w celu określenia w 
jakim zakresie opracowana metoda jest zgodna z metodami referencyjnymi.  

Na podstawie otrzymanych danych i tych uzyskanych w 1 etapie Projektu podczas procesu 
kalibracji, określono poziom detekcji, czyli minimalną zawartość pierwiastka jaka znaleźć musi się w 
próbce, aby  urządzenie było w stanie prawidłowo ją wykryć. Górną granicę zawartości pierwiastka jaką 
jest w stanie wiarygodnie oznaczyć wdrażana metoda określono na podstawie najwyższej zawartości 
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jaką zmierzono w procesie kalibracji. Po uwzględnieniu powyższych założeń wynikających z ograniczeń 
wdrażanej metody, zweryfikowano zgodność pomiarów obu metod. Obliczono współczynnik korelacji 
i determinacji oraz średnią kwadratową błędów (RMSE). Średnia kwadratowa błędów stosowana jest 
jako miara różnic pomiędzy wartościami przewidywanymi przez model, a wartościami oznaczonymi 
referencyjnymi metodami. RMSE jest miarą dokładności, służącą do porównywania błędów 
prognozowania modeli dla określonego zestawu danych, ponieważ jest ona zależna od skali 
(rozpiętości wyników). Wartość RMSE jest zawsze nieujemna, a wartość 0, która w praktyce nigdy nie 
jest możliwa do osiągnięcia, wskazuje na idealne dopasowanie.  

Biorąc pod uwagę uzyskane dane stwierdzić można znakomitą i dobrą zgodność wyników 
otrzymanych referencyjnymi metodami z wynikami uzyskanymi przy pomocy opracowanej w ramach 
Projektu metody badawczej opartej o technikę XRF (Tabela 1). Znakomite dopasowanie stwierdzono 
dla siarki, manganu, cynku, wapnia, potasu i fosforu. Dobrą zgodność stwierdzono w przypadku żelaza 
i magnezu oraz miedzi. Biorąc pod uwagę rozpiętość wyników w obrębie badanych pierwiastków, 
obliczona średnia kwadratowa błędów jest bardzo niska dla siarki, potasu, wapnia, fosforu, żelaza, 
manganu i cynku, co świadczy o znakomitym dopasowaniu. Niską wartość współczynnika RMSE 
stwierdzono dla magnezu, a umiarkowaną dla miedzi. 

 

 

Tabela 1. Zestawienie danych statystycznych uzyskanych podczas określania 
zgodności metody referencyjnej i metody wdrażanej w ramach Projektu z 

uwzględnieniem jej dolnej i górnej granicy wykrywalności. 

Pierwiastek 
Współczynnik 
determinacji 

RMSE 

Granica 
wykrywalności 

 
dolna górna  

Jednostka [-] [% s.m.]  

Wapń (Ca) 0.93 0.27 0.38 5.94  

Potas (K) 0.91 0.34 0.56 7.51  

Magnez (Mg) 0.84 0.11 0.14 1.43  

Fosfor (P) 0.91 0.06 0.11 0.82  

Siarka (S) 0.97 0.05 0.12 1.72  

Jednostka [-] [mg/kg s.m.]  

Miedź (Cu) 0.8 4 5 25  

Żelazo (Fe) 0.89 29 35 562  

Mangan (Mn) 0.96 23 16 560  

Cynk (Zn) 0.95 9 7 321  
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Rozbudowa i weryfikacja skuteczności działania metody umożliwiającego predykcję 
zawartości azotu w liściach na podstawie widm MIR 

 

 Do rozbudowy modelu kalibracyjnego umożliwiającego predykcję zawartości azotu w liściach 
roślin na podstawie widm MIR wykorzystano próbki pobrane w ramach 2 etapu Projektu. Do modelu 
zbudowanego z 121 próbek dołączono kolejne 186. Wśród gatunków roślin, które wykorzystano do 
rozbudowy znajdują się m.in.: jabłoń, wiśnia, czereśnia, borówka, kapusta, seler, marchew, cebula, 
kapusta, ziemniak, ogórek i inne. Próbki pochodzą z różnych części Polski m.in.: z województwa 
podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, warmińsko-
mazurskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Materiał roślinny wykorzystany do rozbudowy modelu 
przebadany został na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Do oznaczenia azotu w liściach 
wykorzystano referencyjną metodę Kjeldahla.  

 Następnie w laboratorium Agro Smart Lab wykonano preparatykę próbek zgodnie z procedurą 
opracowaną w ramach 1 etapu Projektu i  przeskanowano 186 próbek na aparacie FT-IR ALPHA II z 
przystawką DRIFT działającym w zakresie środkowej podczerwieni. Wykorzystując te same narzędzia, 
skrypty i metody chemometryczne do tworzenia modeli, opracowano rozbudowany, obejmujący 
znacznie większą pule wyników model umożliwiający jeszcze skuteczniejszą predykcję zawartości azotu 
w liściach. Rozbudowany model kalibracyjny korzysta z bazy danych zgromadzonych dla 307 próbek. 
Współczynnik determinacji (R2) który jest miarą jakości dopasowania modelu, wzrósł z 0.961 do 0.978. 
Dopasowanie modelu określono jako znakomite.  

Do określenia skuteczności predykcji rozbudowanego modelu przygotowano zestaw 
walidacyjny składający się z 92 próbek liści roślin. Podobnie jak w przypadku próbek wchodzących w 
skład modelu kalibracyjnego, próbki wytypowane do zestawu walidacyjnego przebadane zostały 
metodą referencyjną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Następnie wykonano skany widm MIR 
na spektrometrze FT-IR, na podstawie których model kalibracyjny wykonał predykcję zawartości azotu. 
W celu określenia zgodności pomiędzy wynikami uzyskanymi metodą referencyjną, a tą opracowaną 
w ramach Projektu, obliczono współczynnik determinacji i średnią kwadratową błędów (RMSE). 
Średnia kwadratowa błędów stosowana jest jako miara różnic pomiędzy wartościami przewidywanymi 
przez model, a wartościami oznaczonymi referencyjnymi metodami. W przypadku zestawu 
walidacyjnego, współczynnik determinacji wyniósł 0.95, co świadczy o znakomitym dopasowaniu. 
Biorąc pod uwagę przedział (skalę) minimalnych i maksymalny zawartości w jakich metoda precyzyjnie 
określa zawartość azotu w liściach roślin (wartości określone na podstawie zawartości azotu w 
próbkach użytych do modelu kalibracyjnego, min. 1.35%, max. 5.85), obliczona średnia błędów 
kwadratowych wynosząca 0.19% określona została jako bardzo niska, co również świadczy o 
znakomitej zgodności. Na Figurze 5 przedstawiono wykresy regresji liniowej modelu kalibracyjnego i 
skuteczności predykcji zestawu walidacyjnego wraz z uwzględnieniem pomiarów statystycznych 
determinujących ocenę modelu.  
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Figura 5. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=307) i zestawu walidacyjnego (n=92) dla 
rozbudowanego modelu prognozującego zawartość azotu w liściach na podstawie widm MIR. 
Zawartości azotu podano w mg/kg s.m. Na osi x znajdują się wartości zmierzone referencyjną 

metodą, na osi y wartości prognozowane. 

 

Rozbudowanie modelu, poprawa działania i weryfikacja skuteczności działania 
zaktualizowanego modelu kalibracyjnego umożliwiającego predykcję zawartości substancji 

organicznej (próchnicy) w glebach na podstawie widm MIR 

 

Do rozbudowy i poprawy działania modelu kalibracyjnego umożliwiającego predykcję zawartości 
substancji organicznej (próchnicy) w glebie na podstawie widm MIR wykorzystano próbki gleb pobrane 
w ramach 2 etapu Projektu. Do modelu zbudowanego z 123 próbek gleb dołączono kolejne 155. Takie 
działanie jest konieczne w celu poszerzenia zakresu w jakim model będzie prawidłowo określał 
zawartość próchnicy w glebie. Gleba jako bardzo złożony ekosystem charakteryzuje się dużą 
zmiennością. Zatem założyć można, że zwiększenie ilości próbek pozwoli w lepszym stopniu tłumaczyć 
zmienność gleby przez rozbudowany model kalibracyjny, co przełoży się skuteczniejszą predykcję 
wyników. Próbki gleby wykorzystane do badań pochodzą z różnych części Polski m.in.: z województwa 
podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, warmińsko-
mazurskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Materiał glebowy wykorzystany do rozbudowy i poprawy 
działania modelu przebadany został na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Do oznaczenia próchnicy 
w glebie wykorzystano tę samą referencyjną metodę Tiurina. 

Następnie, w laboratorium Agro Smart Lab wykonano preparatykę próbek zgodnie z procedurą 
opracowaną w ramach 1 etapu Projektu i  przeskanowano 155 próbek gleb na spektrometrze FT-IR 
ALPHA II z przystawką DRIFT działającym w zakresie środkowej podczerwieni. Wykorzystując te same 
narzędzia, skrypty i metody chemometryczne do tworzenia modeli co poprzednio, utworzono nowy 
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model poszerzony o znacznie większy zakres, który liczy 278 unikatowych próbek gleb. Współczynnik 
determinacji (R2) wzrósł z 0.664 do 0.909. Dopasowanie modelu określono jako znakomite.  

Do określenia skuteczności predykcji rozbudowanego modelu przygotowano zestaw 
walidacyjny składający się z 72 próbek gleb, które nie weszły w skład rozbudowanego modelu 
kalibracyjnego. Podobnie jak w przypadku próbek wchodzących w skład modelu kalibracyjnego, próbki 
wytypowane do zestawu walidacyjnego przebadane zostały metodą referencyjną przez Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie. Następnie wykonano skany widm MIR na spektrometrze FT-IR, na podstawie 
których model kalibracyjny wykonał predykcję zawartości próchnicy. W celu określenia zgodności 
pomiędzy wynikami uzyskanymi metodą referencyjną, a tą opracowaną w ramach Projektu, obliczono 
współczynnik determinacji i średnią kwadratową błędów (RMSE). Średnia kwadratowa błędów 
stosowana jest jako miara różnic pomiędzy wartościami przewidywanymi przez model, a wartościami 
oznaczonymi referencyjnymi metodami. W przypadku zestawu walidacyjnego, współczynnik 
determinacji wyniósł 0.9, co świadczy o dobrym/znakomitym dopasowaniu wyników oznaczonych 
przez model, do tych określonych za pomocą metody referencyjnej. Minimalna zawartość próchnicy 
jaką model jest w stanie skutecznie oznaczyć wynosi 0.8%, a najwyższa 6.35%. Biorąc pod uwagę 
przedział (skalę) minimalnych i maksymalny zawartości w jakich metoda precyzyjnie określa zawartość 
próchnicy, obliczona średnia błędów kwadratowych wynosząca 0.22% określona została jako bardzo 
niska, co świadczy o znakomitym dopasowaniu wyników. Na Figurze 6 przedstawiono wykresy regresji 
liniowej modelu kalibracyjnego i skuteczności predykcji zestawu walidacyjnego wraz z uwzględnieniem 
pomiarów statystycznych determinujących ocenę modelu.  

 

 
Figura 6. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=278) i zestawu walidacyjnego (n=72) dla 

rozbudowanego modelu prognozującego zawartość próchnicy w glebie na podstawie widm MIR. 
Zawartości próchnicy podano w %. Na osi x znajdują się wartości zmierzone referencyjną metodą, 

na osi y wartości prognozowane. 
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Budowa modelu kalibracyjnego umożliwiającego określenie odczynu gleby i całkowitej 
pojemności kationowymiennej (CEC) na podstawie widm MIR 

 

W dalszej części wytypowano 171 próbek gleb pobranych w ramach 1 i 2 etapu Projektu w celu 
utworzenia modelu prognozującego odczyn gleby na podstawie widm MIR gleby. Próbki przebadane 
zostały referencyjną metodą na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Odczyn gleby metodą 
referencyjną oznaczono w wodzie (pH w H2O) za pomocą pH-metru. Następnie, w laboratorium Agro 
Smart Lab wykonano preparatykę próbek zgodnie z procedurą opracowaną w ramach 1 etapu Projektu 
i przeskanowano 171 próbek na spektrometrze FT-IR ALPHA II z przystawką DRIFT. Po wykonaniu 
pomiarów pojedyncze widma MIR badanych próbek zostały skonwertowane z formy graficznej na 
formę liczbową przy pomocy wieloplatformowego zintegrowanego środowiska programistycznego 
Spyder. Kolejnym etapem było skorelowanie informacji zawartych na widmie z danymi referencyjnymi 
i utworzenie modeli predykcyjnych. W tym celu  wykorzystano skrypt napisany w języku 
programowania R, a jako algorytm wykorzystano regresję najmniejszych cząstkowych kwadratów (PLS-
R). Pełny zestaw danych liczący 171 próbek został losowo podzielony na zestaw danych kalibracyjnych 
(70% wyników w obrębie pełnego zestawu) oraz zestaw danych walidacyjnych (30% wyników w 
obrębie pełnego zestawu), dzięki czemu możliwe było natychmiastowe zweryfikowanie jakości 
działania danego modelu.  

Do oceny możliwości predykcyjnych modelu użyto współczynnika determinacji (R2) i średnią 
kwadratową błędów (RMSE). Współczynnik determinacji dla modelu kalibracyjnego wyniósł 0.946, co 
klasyfikuje model jako znakomity. W przypadku predykcji odczynu gleby dla zestawu walidacyjnego 
uzyskano współczynnik determinacji na poziomie 0.88, a więc dopasowanie można sklasyfikować jako 
dobre. Średnia kwadratowa błędów dla zestawu walidacyjnego wyniosła 0.36 przy rozpiętości wyników 
między 4.3 a 7.95. RMSE określić można zatem jako średnie. Na Figurze 7 przedstawiono wykresy 
regresji liniowej modelu kalibracyjnego i skuteczności predykcji zestawu walidacyjnego wraz z 
uwzględnieniem pomiarów statystycznych determinujących ocenę modelu.  
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Figura 7. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=120) i zestawu walidacyjnego (n=51) dla modelu 
prognozującego wartość odczynu (pH w H2O) w glebie na podstawie widm MIR. Na osi x znajdują się 

wartości zmierzone referencyjną metodą, na osi y wartości prognozowane. 

 

W celu opracowania modeli predykcyjnych określających całkowitą pojemność 
kationowymienną wytypowano 119 próbek gleb pobranych w ramach 1 i 2 etapu Projektu. Próbki 
przebadane zostały referencyjną metodą na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Badanie 
referencyjne polegało na określeniu pojemności kationowymiennej w chlorku amonu. Następnie, w 
laboratorium Agro Smart Lab wykonano preparatykę próbek zgodnie z procedurą opracowaną w 
ramach 1 etapu Projektu i przeskanowano 119 próbek na spektrometrze FT-IR ALPHA II z przystawką 
DRIFT działającym w zakresie środkowej podczerwieni. Po wykonaniu pomiarów pojedyncze widma 
MIR badanych próbek zostały skonwertowane z formy graficznej na formę liczbową przy pomocy 
wieloplatformowego zintegrowanego środowiska programistycznego Spyder. Następnym etapem było 
skorelowanie informacji zawartych na widmie z danymi referencyjnymi i utworzenie modeli 
predykcyjnych. W tym celu  wykorzystano skrypt napisany w języku programowania R, a jako algorytm 
wykorzystano regresję najmniejszych cząstkowych kwadratów (PLS-R). Pełny zestaw danych liczący 
119 próbek został losowo podzielony na zestaw danych kalibracyjnych izestaw danych walidacyjnych 
(. Do oceny możliwości predykcyjnych modelu użyto współczynnika determinacji (R2) i średnią 
kwadratową błędów (RMSE). 

 Współczynnik determinacji dla modelu kalibracyjnego wyniósł 0.959, co klasyfikuje model jako 
znakomity. W przypadku prognozy całkowitej pojemności kationowymiennej dla zestawu 
walidacyjnego uzyskano współczynnik determinacji na poziomie 0.87, a więc dopasowanie można 
sklasyfikować jako dobre. Średnia kwadratowa błędów dla zestawu walidacyjnego wyniosła 1.51 przy 
rozpiętości wyników między 0.2, a 13.1 cmol/kg, RMSE określić można jako umiarkowany. Na Figurze 
8 przedstawiono wykresy regresji liniowej modelu kalibracyjnego i skuteczności predykcji zestawu 
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walidacyjnego wraz z uwzględnieniem pomiarów statystycznych determinujących ocenę modelu. 
Według autorów niniejszego raportu, zestaw danych wykorzystanych do stworzenia modelu 
predykcyjnego CEC jest za mały i nie obejmuje wszystkich zmienności uwidaczniających się w glebie, 
stąd jego skuteczność działania na glebach wykazujących inne właściwości musi zostać zweryfikowana, 
a model w przyszłości rozbudowany. 

 

 
Figura 8. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=84) i zestawu walidacyjnego (n=35) dla modelu 

prognozującego całkowitą pojemność kationowymienną (CEC) w glebie na podstawie widm MIR. 
Wartość CEC  podano w cmol/kg. Na osi x znajdują się wartości zmierzone referencyjną metodą, na 

osi y wartości prognozowane. 

 

Weryfikacja możliwości zastosowania metody opartej o spektrometrię FT-IR do określania 
łatwo dostępnych form pierwiastków w glebie 

 

W końcowym etapie Projektu, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości próbek gleby, 
zweryfikowano czy możliwe jest wdrożenie opracowanej w ramach Projektu metody opartej o 
spektrometrię FT-IR do szacowania zawartości łatwo przyswajalnych form pierwiastków obecnych w 
glebie. W ogrodnictwie referencyjną metodą określania tych form jest metoda uniwersalna. Zakres 
badań obejmuje oznaczenie łatwo przyswajalnych form azotu (N-NO3, N-NH4), fosforu (P), potasu (K), 
wapnia (Ca), magnezu (Mg) i siarki siarczanowej (S-SO4). Roztworem ekstrakcyjnym stosowanym w tej 
metodzie jest 0.03M CH3COOH. Słaby kwas w ograniczonym stopniu ługuje frakcję mineralną i 
organiczną gleby, a do roztworu przechodzą głównie obecne w roztworze glebowym pierwiastki w 
postaci jonów. Obecność tych form determinowana jest również przez czynnik ludzki i ma związek z 
ilością wprowadzanych nawozów, które rozpuszczając się w glebie zasilają roztwór glebowy jonami. 
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Zastosowanie metody MIR do predykcji parametrów nie wynikających w głównej mierze z matrycy 
gleby może stanowić problem.  

W celu zweryfikowania czy możliwe jest stworzenie skutecznego modelu MIR umożliwiającego 
predykcję zawartości któregoś z łatwo dostępnych form makroelementów wytypowano 192 próbki 
gleb pobrane w ramach 1 i 2 etapu Projektu. Analizy metodą referencyjną wykonał Uniwersytet 
Rolniczy. Następnie, w laboratorium Agro Smart Lab wykonano preparatykę próbek zgodnie z 
procedurą opracowaną w ramach 1 etapu Projektu i  przeskanowano 192 próbki gleby na 
spektrometrze FT-IR ALPHA II z przystawką DRIFT działającym w zakresie środkowej podczerwieni. Po 
wykonaniu pomiarów pojedyncze widma MIR badanych próbek zostały skonwertowane z formy 
graficznej na formę liczbową przy pomocy wieloplatformowego zintegrowanego środowiska 
programistycznego Spyder. Kolejnym etapem było skorelowanie informacji zawartych na widmie z 
danymi referencyjnymi i utworzenie modeli predykcyjnych. W tym celu  wykorzystano skrypt napisany 
w języku programowania R, a jako algorytm wykorzystano regresję najmniejszych cząstkowych 
kwadratów (PLS-R). Pełny zestaw danych liczący 171 próbek został losowo podzielony na zestaw 
danych kalibracyjnych (70% wyników w obrębie pełnego zestawu) oraz zestaw danych walidacyjnych 
(30% wyników w pełnego zestawu), dzięki czemu możliwe było natychmiastowe zweryfikowanie 
jakości działania danego modelu. Do oceny możliwości predykcyjnych modelu użyto współczynnika 
determinacji (R2) i średnią kwadratową błędów (RMSE). 

W przypadku azotu azotanowego (Figura 9-a) model kalibracyjny sklasyfikowano jako 
umiarkowany, przy czym dopasowanie w trakcie walidacji określono jako słabe. Średnią kwadratową 
błędów oceniono jako umiarkowaną. Model dla azot amonowego (Figura 9-b) wypadł słabo. Zarówno 
w przypadku modelu kalibracyjnego jak również zestawu walidacyjnego, dopasowanie określono jako 
słabe przy umiarkowanej średniej kwadratowej błędów. Model kalibracyjny dla fosforu (Figura 9-c) 
określono jako dobry, jednak dopasowanie do zestawu walidacyjnego było słabe przy umiarkowanym 
RMSE. W przypadku potasu (Figura 9-d) skuteczność działania modelu kalibracyjnego oceniono jako 
umiarkowaną. Skuteczność predykcji na bazie zestawu walidacyjnego oceniono na umiarkowaną/słabą 
przy umiarkowanej wartości średniej kwadratowej błędów. Magnez (Figura 9-e) otrzymał podobną 
ocenę co potas, jednak współczynnik RMSE jest znacznie mniejszy przy podobnej rozpiętości wyników. 
Siarka (Figura 9-f) wypada słabo zarówno w etapie kalibracji jak i walidacji, gdzie nie stwierdzono 
żadnej korelacji pomiędzy wynikami zaprognozowanymi, a tymi otrzymanymi metodą referencyjną. 
Najlepiej w tym zestawieniu wypadł wapń (Figura 9-g), model kalibracyjny oceniono jako znakomity, 
dopasowanie do zestawu walidacyjnego jako dobre. Średnią kwadratową błędów oceniono jako 
niską/umiarkowaną. Wpływ na dobry wynik wapnia może mieć fakt, iż ilość wapnia w roztworze 
glebowym determinowana jest w dużym stopniu przez obecność węglanów wapnia i magnezu, czyli 
faz mineralnych, które uwidaczniają się na widmie MIR.  
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Figura 9. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=135) i zestawu walidacyjnego (n=57) dla 

modeli prognozujących a) N-NO3 b) N-NH4 c) P, d) K, e) Mg, f) S-SO4, g) Ca w glebie na 
podstawie widm MIR. Wyniki podano w mg/dm3 wilgotnej gleby.  Na osi x znajdują się 

wartości zmierzone referencyjną metodą, na osi y wartości prognozowane. 
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Podsumowanie 

 
W ramach Projektu Precyzyjne Ogrodnictwo udało się wykonać wiele zadań umożliwiających 

opracowanie metod badawczych gleb i roślin dla celów ogrodniczych z wykorzystaniem spektrometrii 
XRF i FT-IR. Na początku, korzystając z danych literaturowych i wstępnych badań udało się określić 
zakres analiz parametrów gleb i roślin, dla których opracowane metody mogą się sprawdzić. W ramach 
Projektu zdecydowano o sprawdzeniu możliwości opracowania wiarygodnej metody opartej na 
spektrometrii XRF w celu określenia całkowitej zawartości fosforu (P), potasu (K), wapnia (Ca), 
magnezu (Mg), siarki (S), miedzi (Cu), manganu (Mn), cynku (Zn) i żelazo (Fe) w liściach roślin, a także 
zawartości Ca w zawiązkach jabłek. W przypadku spektrometrii FT-IR sprzężonej z działaniem 
algorytmów uczących, zdecydowano o opracowaniu metody prognozowania zawartości N w liściach 
roślin, biorąc pod uwagę pojawianie się grup funkcyjnych azotu na widmach MIR roślin. W przypadku 
parametrów fizykochemicznych gleb istotnych z punktu widzenia określania potrzeb nawozowych, 
zdecydowano o opracowaniu metod umożliwiających prognozowanie parametrów gleb związanych z 
matrycą gleby takich jak: zawartości substancji organicznej (próchnicy), całkowitą pojemność 
kationowymienna (CEC) i odczyn gleby (pH) . Zdecydowano się również na próbę określenia możliwości 
zastosowania spektrometrii FT-IR w predykcji łatwo przyswajalnych form azotu (N-NO3, N-NH4), fosforu 
(P), potasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg) i siarki siarczanowej (S-SO4) na podstawie oznaczeń 
wykonanych metodą uniwersalną. 

   Opracowanie metody badawczej zawsze rozpoczyna się od przygotowania procedury 
preparatyki próbek. Przygotowanie próbki musi przede wszystkim prowadzić do wiarygodnego i 
dokładnego pomiaru. W przypadku prowadzenia badań na skalę komercyjną, przygotowanie próbki 
musi być również tanie i szybkie. W ramach zadania udało się opracować odpowiednią procedurę 
przygotowania próbek gleb do badania parametrów fizykochemicznych przy użyciu spektrometrii FT-
IR, która daje powtarzalne rezultaty pomiaru, a przy tym jest szybka i nie wymaga stosowania 
odczynników chemicznych. W przypadku materiału roślinnego, w ramach Projektu udało się 
opracować szybką, tanią i powtarzalną metodę przygotowania próbek liści do określania w nich  
zawartości N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Mn, Zn, Fe przy użyciu spektrometru XRF i FT-IR. Nie udało się 
natomiast opracować wiarygodnej i powtarzalnej metody preparatyki próbek zawiązków jabłek do 
oznaczania zawartości Ca. W tym przypadku stwierdzono, że sposób przygotowania próbek nie spełnia 
wymagań jakościowych, przez co nie może zostać wdrożony na obecnym etapie. Po opracowaniu i 
zweryfikowaniu procedur przygotowania próbek rozpoczęto proces przygotowanie instrumentów 
analitycznych i metod badawczych do określania wybranych parametrów gleb i liści. 

  W tej części głównym zadaniem było stworzenie wiarygodnych metod badawczych opartych o 
spektrometrie XRF i FT-IR, które pozwalały by na dokładny pomiar badanych parametrów gleb i liści. 
Wszystkie przeprowadzone badania wykonano na próbkach pobranych w ramach 1 i 2 etapu Projektu. 
Próbki były uprzednio przebadane referencyjnymi metodami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 
Proces tworzenia metod rozpoczęto od skalibrowania aparatu ED-XRF metodą empiryczną w zakresie 
oznaczania całkowitej zawartości P, K, Ca, Mg, S, Cu, Mn, Zn, Fe w liściach roślin. Dla 6 z 8 pierwiastków 
otrzymano znakomite dopasowanie, dla dwóch dobre. W przypadku oznaczania N w liściach roślin na 
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bazie widm MIR udało się opracować rozbudowany model predykcyjny oparty o regresję metodą 
cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS-R), który charakteryzował się znakomitym 
dopasowaniem.  Opracowane modele kalibracyjne oparte o widma MIR i PLS-R dla parametrów gleb 
powiązanych z matrycą gleby - substancji organicznej, CEC i pH wykazały znakomite dopasowanie 
danych spektralnych do tych oznaczonych metodą referencyjną. W przypadku parametrów gleb nie 
będących tak bardzo związanych z matrycą gleby, a w większym stopniu z roztworem glebowym, 
znakomite dopasowanie nowoutworzonego modelu udało się uzyskać jedynie dla Ca. Umiarkowane 
dopasowanie modeli kalibracyjnych uzyskano dla P, K, Mg, N-NO3, słabe dla N-NH4 i S-SO4.  

 W dalszej części Projektu, w procesie walidacji zweryfikowano przedział wartości parametrów, 
przy których dana metoda działa skutecznie. Ponadto określono precyzję  i dokładność pomiarów 
wykonywanych przez nowoopracowane metody. Proces ten umożliwił odrzucenie metod, których 
skuteczność określania danego parametru była zbyt niska od oczekiwanej. Aby dokonać oceny 
przygotowano próbki materiału roślinnego (liści) i gleby, w których oznaczono wybrane parametry 
fizykochemiczne za pomocą referencyjnych metod. Wyniki porównano w celu określenia poziomu 
zgodności nowoopracowanych metod z danymi referencyjnymi. Do oceny skuteczności działania 
wykorzystano również średnią kwadratową błędów otrzymanych w trakcie analiz. Bazując na 
otrzymanych wynikach stwierdzono znakomitą zgodność wyników oznaczeń zawartości P, K, Ca, S,  Mn, 
Zn, Fe i dobrą dla Mg, Cu pomiędzy metodę opartą na spektrometrii XRF i metodą referencyjną. 
Predykcja azotu na podstawie widm MIR wykazała znakomitą zgodność z danymi referencyjnymi. Dane 
uzyskane podczas walidacji metody określania próchnicy na podstawie widm MIR świadczą o 
znakomitej zgodności pomiędzy proponowaną i referencyjną metodą. W przypadku tych parametrów, 
wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania nowoopracowanych metod komercyjnie.  W 
przypadku CEC, pH i łatwo przyswajalnego Ca, zgodność z wynikami uzyskanymi referencyjnymi 
metodami  określono jako dobrą. Według autorów opracowane metody dla CEC, pH i Ca mają duży 
potencjał do wdrożenia na szerszą skalę, gdyż na widmach MIR uwidaczniają się grupy funkcyjne 
powiązane z tymi parametrami. Konieczne jest jednak zwiększenie ilości próbek tworzących dane 
modele, aby biblioteka widm gleb obejmowała jak największą zmienność parametrów. Takie działanie 
pozwoli zwiększyć precyzję i dokładność pomiarów. W przypadku pozostałych, łatwo dostępnych form 
pierwiastków w glebie: N (N-NO3 i N-NH4), P, K i S-SO4, zgodność wyników metodą referencyjną i tych 
określonych za pomocą metod opracowanych w ramach projektu jest słaba, wyjątkiem jest Mg, dla 
którego zgodność wyników określono jako umiarkowana. Autorzy nie widzą możliwości zastosowania 
metod bazujących na widmach MIR sprzężonych z algorytmami do określania zawartości łatwo 
dostępnych form pierwiastków za wyjątkiem Ca. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt braku 
widocznej korelacji pomiędzy widmami gleby, a badanymi parametrami. Na widmie nie ujawniają się 
grupy funkcyjne, które są w dużym stopniu powiązane z danym parametrem. Ekstrahowane formy 
pierwiastków pochodzą głównie z roztworu glebowego, w którym pierwiastki znajdują się w 
niewidzialnych dla spektrometrii FT-IR wiązaniach jonowych.  
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