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Biologisk bakgrund

 P. infestans infektion från marken eller genom luften
 Sexuell reproduktion i Sverige sedan slutet av 90-talet
 Trivs bra om vädret är fuktigt, varmt & mulet i flera dagar

pestnet.org



Relevans och möjligheter
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 P. infestans kostar 7 miljarder USD per år 
 Hög fungicidanvändning i Sverige
 Växtskydd = arms race
 Förbättrad prognos & upptäckt = permanent fördel > man kan spruta 

fungicider vid rätt tid och med rätt dos
 Tidigt upptäckt viktigt även för eko-odlare > avlägsna smitthärdar?



Projektet EnBlightMe!

Partner: 
 SLU Alnarp
 SLU Skara
 IBM Sweden

Mål:
 Integrera prognos (väder) och tidigt upptäckt
 Skapa ett objektivt mått
 För odling och växtförädling
 Användbar demo-app 2018
 Beslutsstöd för att minska besprutningen

Metoder:
 Workshops med lantbrukare och konsulter
 Utveckling av mjukvara
 Datainsamling i fält

2009/2015: EU directive on 
integrated pest management



Bladmögelupptäckt – tidigare forskning

 Visuell / manuell inspektion av odlare

→ gradering skala 0-100%

→ stor insats

Men hur  
hitta 
infek-
tionen?



Bladmögelupptäckt – tidigare forskning

 Spektral reflektans (pilotprojekt 2016, Sugiura et al. 2016)

→ permanent övervakning krävs

→ 5% angrepp kan upptäckas

→ hur upptäcka även tidigare?

Sugiura et al (2016) Biosystems Engineering 148, 1-10

AUDPC = integrated severity curve
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Analys av enskilda blad

 Upptäcka skadade blad med algoritmer för bildanalys



Image analysis toolchain

GUI

cross-device user interface
upload files & metadata

view results

Main Application
on IBM bluemix server

File Storage

whole images
400 px tiles

Database

sessions
metadata
tile results

Preprocessing

rename
clip

resize

Image Analysis

HSV filter
IBM Watson
TensorFlow

Collect Results

combine tiles
output table
interpolation



Preprocessing

 Klippa isär i små bitar
 Ändra på storleken
 Sortera / filtrera för att minska beräkningstiden
 Fler moduler som t.ex. contrast normalization?  

Original tile HSV-filtered + Median blur



Machine learning algoritmer

 Skapa training data
 (Re-)Train model flera generationer, deploy model, use model
 IBM Watson: Black box
 TensorFlow: Convolutional neural network

→ inlärda modeller för bildanalys

→ Full kontroll

Feature extraction part / preprocessing → feature vectors Classification part

Raw images Results

Late blight
 Prob: 0.87
Other
 Prob: 0.13

Edges Shapes Features



Relevanta parametrar

 Storlek på träningsset
 Bildstorlek / upplösning
 Crop extent / Skala

 Potatissort
 Ljusförhållanden
 Potatisens utvecklingsstadium
 Flyghöjd
 Fotovinkel

950 bilder

440 px och 300 px

heterogen

Kuras och Bintje

mulet och soligt

lite och mycket angrepp

rakt



Preliminära resultat: blight scores



Preliminära resultat: bildstorlek

● Watson kan inte hantera olika bildstorleker bra

→ input size must match classifier resolution



Preliminära resultat: sol & ljus

score
0.1

score
0.6

● Mörka bilder vs. sol

● Hög kontrast



Preliminära resultat: Storlek på angrepp

score
0.04

score
0.7

● Små fläckar och liten skala är problematiskt



Slutsatser

● Fältförhållanden = utmaning

heterogena datasatser, ljusförhållanden, resistensnivåer, potatissorter

● Möjliga lösningar:

mindre bilddelar

contrast normalization

specifika classifierare: Infection stage, ljusförhållanden, potatissort

zone of interest algorithm

multi-step algorithms

fokusera på färg eller vegetationsindex



Fortsatt arbete

 Integrering i användar-interface
 Analysera fält data 2017
 TensorFlow integration
 Jämföra olika strategier och algoritmer för bildanalys
 Jämföra resultat från manuell gradering och 

bildanalys. Hur tidigt kan infektionen upptäckas?

 Kan utveckling av kameror ge upptäckt innan man kan 

se fläckar (symptom) visuellt?
 Integrering av förbättrade prognosmodeller


