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Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn

Forord
Nærværende projekt (J.nr. MST-667-00138) er gennemført som et samarbejdsprojekt mellem
Institut for Plante- og Miljøvidenskab,KU, Datalogisk Institut, KU og SEGES under Miljøstyrelsens
forskningsprogram til understøttelse af grundlaget for udvikling af moniterings-, varslings- og
beslutningsstøttesystemer i perioden 2013 – 2015.
En særlig tak til Peter Viskum Jørgensen fra NaturErhvervstyrelsen, som bragte os på sporet af
eCognition og analyserede et udvalg af billeder med eCognition, George Dakos fra University of
Thessaly i Grækenland, som analyserede et større antal billeder med eCognition, og
specialkonsulent Rita Hørfarter fra SEGES, som hjalp med at omsætte tidselkort til sprøjtekort,
som dannede udgangspunkt for beregninger af herbicidreduktioner. Gdr. Hans Stegmann, Vinstrup
takkes fordi vi fik lov til at registrere ukrudt i hans marker og overflyve dem. Foruden de navngivne
personer takkes en række ildsjæle, som har støttet og hjulpet os i opstartsfasen med droner.
Miljøstyrelsen takkes for en fleksibel og konstruktiv indstilling til de ændringer, som har været
foretaget i projektet forhold til ansøgningen.
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Sammenfatning og konklusion
Droner kan anvendes til kortlægning af tidsler
Projektet viser, at droner kan anvendes til at monitere tidsler og andet flerårigt ukrudt i korn før
høst. Ved fotografering af marker i 50 m højde og anvendelse af digital billedanalyse til detektion af
tidsler, kan tidselkolonier kortlægges mere præcist end ved observationer på jorden, fordi ikke kun
tidsler over afgrøden registreres – men også tidsler, som står skjult nede i afgrøden.
Fotograferingen kan gennemføres på cirka 1 min. pr. hektar, hvilket efterlader cirka 5 min. pr. ha til
billedanalyse og dannelse af herbicidtildelingskort, hvis man forudsætter at fotografering og
kortdannelse skal kunne gennemføres for 100 kr. pr. ha af en specialkonsulent, som skal have 1000
kr. i timen. Der er således en målsætning, at kortlægning af tidsler skal kunne foretages på cirka 6
min. pr. hektar, for at være økonomisk interessant.
Projektets mål og formål
Projektets mål er at overflødiggøre et unødvendigt forbrug af herbicider til bekæmpelse af flerårigt
ukrudt før kornhøst, ved at registrere ukrudtet ved hjælp af droner og udarbejde
herbicidtildelingskort, så herbiciderne kun anvendes, hvor der er registreret ukrudt.
Det forsknings- og udviklingsmæssige formål er at frembringe ny viden om anvendelse af droner til
monitering af ukrudt ved at udvikle procedurer for overflyvning, fotografering, billedanalyse og
kortdannelse for at kunne bekæmpe ukrudtet med lavest mulig indsats af ukrudtsmidler. En
væsentlig konkret målsætning er at automatisere billedanalysen, da den betragtes som den
væsentligste forhindring for, at droner kan vinde indpas i ukrudtskortlægningen.
Baggrund
Flerårige ukrudtsarter forekommer i pletter, fordi de har vegetativ formering og spreder sig ud fra
en oprindelig plante, som kan stamme fra frø eller vegetative organer, som er spredt med
landbrugsmaskiner. Ukrudtspletter kan være så store, at de kan ses fra meget stor højde. Ved
projektets start lå det derfor lige for at forestille sig, at droner kan anvendes til at monitere flerårige
ukrudtsarter i korn før høst, hvor det er almindeligt at bekæmpe dem med herbicider. Droner er
blevet så billige og brugervenlige, at alle i princippet kan bruge dem. Derfor er spørgsmålet, om det
er muligt at kortlægge ukrudtet på en troværdig, effektiv og billig måde ved hjælp af dronefotos og
digital billedanalyse.
Fra planlægning af dronens ruteplan til det færdige kort
Projektet har arbejdet sig igennem alle processer fra den indledende planlægning af dronens
flyverute, til flyvning og fotografering, til billedanalyse hvor tidslerne detekteres, til sammensætning
af billeder til georefererede kort, og til dannelse af forskellige herbicidtildelingskort tilpasset
forskelligt sprøjteudstyr.
Ved projektets start var det uklart, hvor og hvor mange problemer, der gemte sig i detaljerne fra
ruteplanlægning til færdige herbicidtildelingskort. Det var ligeledes uklart, i hvor høj grad der
fandtes ”hyldevarer” til løsning af de forskellige problemer, som ville opstå undervejs. Der herskede
ikke tvivl om, at det i princippet kunne lade sig gøre at fremstille kort, men at gøre det i praksis, var
der ingen, der havde prøvet før.
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Flyvning og fotografering
På grudlag at et minutiøst arbejde med alle processerne nævnt ovenfor, valgte vi en multirotordrone
med 6 rotorer, og et Canon G12 kamera, der gav tilfredsstillende billeder. I projektets første år blev
15 marker overfløjet og fotograferet i gennemsnit to gange i 5 højder fra 6 m til 50 m. Dette forløb i
det store og hele problemløst, og billederne var skarpe og veleksponerede.
Billedanalysen
I projektet blev der udviklet et nyt billedanalyseprogram, kaldet Thistle Tool, til detektion af tidsler
og andet grønt ukrudt i modent korn. Programmet rummer både en farve- og en teksturdel. I
farvedelen analyseres kvadrater på 1 m2 ved hjælp af et vegetationsindeks, Excess Green (ExG), men
det er kun de 5% pixels med de højeste indeksværdier, som anvendes til at adskille ukrudt og korn.
Programmet angiver således, om der findes tidsler i billedfelter på 1 m2 størrelse – ikke hvor mange
eller hvor store. Programmets teksturdel tilføjede ikke afgørende til detektionens præcision og blev
opgivet ret tidligt i projektet, da den var meget beregningstung. Evaluering og anvendelse af Thistle
Tool beror således alene på programmets farvedel, og Thistle Tool kan derfor ikke skelne grønt
ukrudt fra grønt korn eller andre grønne planter.
Der har været arbejdet intensivt med at gøre Thistle Tool fuldautomatisk gennem træning på
annoterede billeder, men dette er ikke lykkedes. I Thistle Tool er det derfor muligt at justere en
tærskelværdi, så man får den ønskede balance mellem fejlestimeringer af korn og tidsler. Det er
nemlig ikke muligt, hverken med Thistle Tool eller andre programmer, at opnå tæt på 100 %
nøjagtighed i ukrudtsudbredelsen. Thistle Tool har vist, at det i de fleste tilfælde er muligt at
identificere 90 % kvadrater med tidsler korrekt uden at korn fejlbestemmes som tidsler; men
ønsker man flere kvadrater med tidsler identificeret, øges risikoen for at korn fejlagtigt bestemmes
som tidsler. Hvordan man afbalancerer vægtningen mellem fejlbestemte tidsler og korn er et
agronomisk spørgsmål – ikke et datalogisk.
Ukrudts- og sprøjtekort
I projektet er billedanalysen foretaget på sammensatte ortomosaikker, altså efter at enkeltbillederne
er sat sammen til kort. Det har ikke været muligt at gøre det i omvendt rækkefølge – eller helt
udelade dannelsen af ortomosaikker, som er beregningstunge og kræver dyr software. Bortset fra, at
det tager adskillige timer at danne en ortomosaik, som dækker mange hektar, er der ingen større
tekniske problemer i at danne målfaste kort ud fra enkeltbilleder. Anvendes dronens GPS til at
lokalisere de enkelte billeder, og markskel eller andre faste strukturer i landskabet til at finjustere
ortomosaikkens placering, vil ukrudtskortenes geografiske præcision være cirka 1 meter, hvilket i
praksis anses for fuldt tilstrækkeligt.
Konkrete eksempler på kortlægning
I projektets sidste år blev to marker på henholdsvis 2 og 3 hektar kortlagt ved hjælp af droner og
billedanalyse samt ved registreringer i marken, hvor ukrudtets positioner blev logget ved hjælp af
RTK-GPS. Markerne blev fotograferet i 50 m’s højde, hvilket kan lade sig gøre på cirka 1 min. pr.
hektar. Ukrudtskortene var af tilfredsstillende kvalitet, selv om mindre solitære ukrudtsplanter ofte
blev overset. Når det gjaldt tidselkolonier, var de generelt mere troværdigt bestemt fra dronen end
ved observationerne på jorden, da det fra jorden var meget vanskeligt at observere de tidsler, som
stod nede i afgrøden. Observationerne på jorden var derfor kun velegnede i forhold til det ukrudt,
som stak op over afgrøden. I en af markerne blev det undersøgt, hvor stor en del af tidselkolonierne,
som var synlige over afgrøden, og det viste sig at være cirka en tredjedel.
De potentielle herbicidbesparelser i de to marker var forholdsvis store - målt ved kemiforbruget - på
trods af, at begge marker var kraftigt inficeret med tidsler. I den ene mark var cirka 10 % af markens
areal dækket med tidsler og i den anden var det næsten 20 %. Kunne markerne behandles med en
sprøjte, hvor hvert dysepar kunne tændes og slukkes uafhængigt af de øvrige og der dermed kunne
sprøjtes i 1 m2 felter, ville der kunne opnås herbicidbesparelser på cirka 130-140 kr./ha. Ved
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anvendelse af en 12 m sprøjte, hvor bomsektionerne ikke kan lukkes separat, ville
herbicidbesparelserne reduceres til cirka halvdelen. Økonomisk set er besparelserne i et enkelt år
således forholdsvis beskedne, med mindre man har en præcisionssprøjte.
Er det så ikke bare at gå i gang?
For at droner og ukrudtskortlægning skal finde vej til praktisk landbrug, er det vigtigt at
kortlægningen er nem, troværdig og værdiskabende. På nuværende tidspunkt kan man ikke sige, at
det er nemt at kortlægge ukrudt. Fra den indledende billedhåndtering til det endelige sprøjtekort,
har vi brugt 5 forskellige programmer, hvoraf nogle er dyre og kræver oplæring. Det har ikke været
projektets målsætning at strømline hele kæden af beregninger på billederne. Der ligger derfor et IT
udviklings- og optimeringsarbejde som skal udføres, hvis tidsforbruget til billedanalyse og
kortdannelse skal bringes ned på cirka 5 min. pr. hektar.
Om ukrudtskortene er troværdige nok – eller mere troværdige end nødvendigt – er endnu åbne
spørgsmål, som kun kan besvares ved at afprøve dem i praksis i forbindelse med
ukrudtsbekæmpelse. Vores bedste bud er dog, at de kan gøres troværdige nok med Thistle Tool, da
det i høj grad er et spørgsmål om, hvordan fejlbestemmelsen af tidsler afbalanceres mod
fejlbestemmelsen af korn, hvilket afgøres af valget af tærskelværdien i Thistle Tool. Hvis
udgangspunktet er, at man hellere vil sprøjte lidt for meget end lidt for lidt, skal tærskelværdien
sættes så lavt, at en del af kornet fejlbestemmes som korn. Det er ikke muligt at foretage en endelig
vurdering af ukrudtskortenes troværdighed, før de har været afprøvet i praksis, men ved at vurdere
dem i forhold til de tidsler som kan identificeres i marken, virker de meget troværdige.
Projektets resultater kan bruges i andre sammenhængen end til kortlægning af tidsler. Resultaterne
kan direkte overføres til alle kortlægningsopgaver, hvor det handler om at kortlægge ”grønt i
modent korn”. Thistle Tool skelner ikke mellem grønne plantearter, så det er lige så velegnet til
kortlægning af grønskud som til grønt ukrudt. Med små justeringer vil det også kunne gøres
velegnet til kortlægning af efterafgrøder og plantebestand.
Det videre arbejde
Projektet viser at droner kan anvendes til at kortlægge tidsler før høst, og at det forekommer
realistisk, at det kan gøres på en økonomisk effektiv måde, som kan betales via de
herbicidbesparelser, som kan opnås. Det er dog vigtigt, at de udviklede procedurer og algoritmer
afprøves under praktiske forhold og kædes sammen med sted-specifik ukrudtsbekæmpelse under
praktiske forhold, så alle led i kæden fra fotografering til bekæmpelse optimeres som et samlet hele.
Præcisionen i de forskellige led skal optimeres under hensyntagen til præcisionen i de øvrige led, da
det eksempelvis ikke vil være økonomisk optimalt at fremstille tidselkort, hvor enkeltplanters
position kan bestemmes med nogle få centimeters nøjagtighed, hvis sprøjteteknologien ikke kan
drage fordel af så præcise informationer.
Projektets resultater kan bruges i andre sammenhænge end kortlægning af tidsler. Resultaterne kan
direkte overføres til alle kortlægningsopgaver, hvor det handler om at kortlægge ”grønt i modent
korn” såsom andet grønt ukrudt og grønskud, og resultaterne er relevante for kortlægning af
efterafgrøder og planteetablering.
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Summary and conclusion
UAV’s are useful for the mapping of thistles
The project documents that it is possible to map thistles and other green weeds in pre-harvest
cereal fields by UAV (unmanned aerial vehicle) imagery. Images were captured at 50 m altitude,
stitched together in ortho-mosaics and subjected to a new digital image analysis procedure
developed within the project. This new mapping procedure provided better results than does visual
on-ground assessments, because thistles lower than the crop were difficult to recognize at the
ground level. UAV image acquisition took about 1 minute per hectare, which leaves about 5 minutes
per hectare for image analysis in order to be economically advantageous for pre-harvest site-specific
Glyphosate application.
Objectives
The overall aim of the project was to facilitate site-specific control of thistles and other perennial
weeds in pre-harvest cereals with Glyphosate and thereby reduce the herbicide load. The specific
objects were to develop procedures for UAV route planning, image acquisition, image analysis and
the creation of georeferenced weed maps as the basis for herbicide application. A key objective was
to develop a fully automated image analysis procedure for unsupervised detection of thistles in
cereals based on colour and texture characteristics.
Background
Perennial weeds appear in patches, which constitute the basis for site specific weed management.
Large patches are visible from satellites or airplanes, but small patches need higher image
resolution in order to be mapped. UAVs are able to provide high resolution images and due to
recent developments, they have become user-friendly, cost-effective and applicable in agricultural
contexts.
One of the main challenges in weed mapping is the image analysis. However, it was assumed that it
would be relatively easy to distinguish thistles and cereals and develop automated unsupervised
image analysis procedures that could detect and map thistles. The main reason for this assumption
was that there exists a clear colour difference between green thistles and yellow pre-harvest cereals.
Therefore, one of the main challenges in the project was to answer whether it is possible to map
thistles in pre-harvest cereals in a reliable and cost-effective way by means of UAV images and
unsupervised digital image analysis.
From route planning to weed and herbicide application maps
The project investigated all work processes from the initial route planning to the final maps
including image capture, ortho-mosaicking, image analysis and the making of herbicide application
maps adapted to different field sprayers. From the beginning of the project, it was unclear if there
were other main challenges than the image analysis. It was also unclear, to what extent off-the-shelf
hardware and software was applicable, and to what extent research and development was required
to produce reliable and cost effective maps. There were no previous studies showing how to create
thistle maps on the basis of UAV images.
Aerial image capture
It was decided to use a multi-rotor drone (hexacopter) and a consumer-grade RGB camera (Canon
G12 and G15), because both were user-friendly and flexible and produced high quality aerial
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pictures. For the first year of the project, images from 15 fields were captured. At each location,
images were captured twice for the last two weeks before harvest and at least 25 images were
captured at five altitudes ranging from 6 m to 50 m. Image acquisition went smoothly.
Image analysis
New image analysis algorithms have been programmed in the Python programming language to
detect thistles in pre-harvest cereals.The software is called Thistle Tool. It works with colour and
texture differences between thistles and cereals; however, the texture module added very little to
the colour component and was dropped in an early phase of the project. It was decided to work with
one square meter patches, which were analysed with a special modification of the excess green
index (ExG) in order to clarify if the presence of thistles in the patch. The modification means that
only a minor fraction of the greenest pixels in the patch are used for the segmentation. In most
cases only 5% of the greenest pixels gave the best segmentation. Thistle Tool does not estimate the
density or the coverage of the thistles, but only the presence of thistles in the patches. Other green
plants than thistles will also be identified when the texture component is ignored.
It was attempted to develop Thistle Tool into an unsupervised image classification system by
training on annotated images, but this has not been possible. In most cases a user has to adjust a
threshold in order to balance false positives and negatives. Results show that altitude is
unimportant when Thistle Tool is evaluated on the basis of visual evaluations of images captured at
different altitudes. In most fields, the classification accuracy was approaching 90% when false
negative and false positive were balanced equally.
Weed and herbicide application maps
Thistle Tool was developed on the basis of series of digital images, but it has been applied on images
processed into ortho-mosaics to create georeferenced weed maps. In the current version of Thistle
Tool, ortho-mosaics have to be cut into tiles in order to be analyzed due to size limits in Thistle
Tool. Two commercial fields were mapped in 2015, one with spring barley (3 hectare) and one with
winter wheat (2 hectare). Ground based visual recordings of thistles were compared with the weed
maps based on image analysis of aerial images captured at 50 m. The UAV derived weed maps were
of high quality and there were strong indications that they were more reliable than on-ground visual
assessments. The main problem with on-ground assessments of thistles was the recognition of
thistles lower than the crop. In one of the fields only one third of the thistles were higher than the
crop, and they could not be seen even at a distance of a few meters. Thistle height was unimportant
for the assessment based on UAV images, because the perspective was vertical.
The calculation of herbicide application maps showed that the potential herbicide savings were
moderate in both fields and that they were strongly affected by sprayer equipment. In one field 10%
of the patches were infected with thistles, and in the other field 20% of the area infected. If the
sprayer boom was divided into subsections, herbicide savings could be enlarged.
Perspectives
The study shows that it is possible to produce reliable thistle maps from UAV images and
subsequent image analysis. Hence, the use of UAVs hold in site-specific weed management of
perennial weeds. In order to implement the results from the project, herbicide application maps
should be tested under commercial farming conditions and IT interfaces should be developed in
order to make the image handling systems user-friendly.
The results are relevant for other tasks than pre-harvest weed detection as for example site-specific
harvest aid, where herbicides are applied at crop maturity to desiccate crop foliage where the crop is
not mature. Also coverage of weeds in stubble and catch crops may be assessed with UAVs.
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1. Indledning

1.1

Baggrund

Det er almindeligt at bekæmpe flerårigt ukrudt i korn med herbicider før høst. Mere end 300.000
hektar behandles årligt, og en stor del af dette herbicidforbrug kan skæres væk, hvis der kun
sprøjtes, hvor der er ukrudt. Flerårigt ukrudt forekommer i pletter (Donald 1994), og det tages der
som oftest ikke hensyn til i dag, fordi pletsprøjtning kræver ukrudtsregistreringer, og de er for
arbejdskrævende at udføre. Dette var konklusionen på et udredningsarbejde fra 2012 (Axelsen et
al., 2012), og den gælder stadig.
Interessen for at graduere ukrudtsbekæmpelse i forhold til behovet eksisterer, og der har været
positive forventninger til at afgrødesensorer monteret på enten traktor eller sprøjte ville kunne
bidrage til en reduktion af herbicidforbruget (Elbæk 2013). I 2013 havde 100-150 landmænd
investeret i afgrødesensorer med tilskud fra Miljøteknologimidlerne (Hansen 2013), men det er
usikkert, hvor mange af dem der anvendes. Pletsprøjtning og andre former for gradueret
ukrudtsbekæmpelse er dog ikke slået igennem i praksis, da det anses for at være for besværligt.
I 2011-12 var den teknologiske udvikling inden for droner så langt fremme, at de første begrundede
forslag om at anvende dem i landbruget blev fremført (Lopez-Granados, 2011, Zhang & Kovacs,
2012). Det var endnu mest tekniske universitetsmiljøer, små virksomheder og modelflyentusiaster
som arbejdede med dem (Primicerio et al., 2012, Lim et al., 2012), og bortset fra ganske enkelte
rapporter (Rydberg et al., 2007), fandtes der ingen eksempler på, hvordan de konkret kunne
anvendes til at kortlægge ukrudt.
I 2012 anskaffede vi den første drone på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns
Universitet. I modsætning til et tidligere dansk projekt med droner til monitering af ukrudt
(Hansen et al., 2013, Garcia-Ruiz, 2014), besluttede vi at gøre brug af hyldevarer. Drone og kamera
skulle være færdigudviklet og lige til at bruge. I løbet af 2012 indsamlede vi en hel del erfaringer
med fotografering fra luften og simpel billedanalyse (Rasmussen et al., 2013) og i 2013 var vi klar til
en egentlig forsknings- og udviklingsindsats. Vi besluttede at fokusere på kortlægning af flerårigt
ukrudt i næsten modent korn, fordi vi forventede, at det var en forholdsvis enkel opgave, som
samtidig havde praktisk relevans. Flerårigt ukrudt i næsten modent korn kan nemlig let ses fra
luften på grund af tydelige farveforskelle (figur 1.1), og dette gav os grund til at tro, at billedanalyse
ville kunne identificere ukrudtet uden større vanskeligheder.
Med dette udgangspunkt fik vi med Miljøstyrelsens program om understøttelse af grundlaget for
udvikling af moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer, mulighed for at realisere de
ideer vi havde. Der var ingen lignende internationale projekter, vi kunne tage udgangspunkt i, så
selv om opgaven forekom enkel, var der mange detailspørgsmål, som skulle besvares.

1.2

Formål og mål

Projektets mål er at overflødiggøre et unødvendigt forbrug af herbicider til bekæmpelse af flerårigt
ukrudt før kornhøst, ved at registrere ukrudtet ved hjælp droner og udarbejde
herbicidtildelingskort, så herbiciderne kun anvendes, hvor der er registreret ukrudt.
Det forsknings- og udviklingsmæssige formål er at frembringe ny viden om anvendelse af droner til
monitering af ukrudt ved at udvikle procedurer for overflyvning, fotografering, billedanalyse og
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kortdannelse for at kunne bekæmpe ukrudtet med lavest mulig indsats af ukrudtsmidler. En
væsentlig konkret målsætning er at automatisere billedanalysen, da den betragtes som den
væsentligste forhindring, for at droner kan vinde indpas i ukrudtskortlægningen.

FIGUR1.1
KOLONIER AF TIDSLER SET FRA 50 M HØJDE

1.3

Rapportens opbygning

Før projektets metode og resultater præsenteres, gives der en kort gennemgang af de værktøjer
(hardware og software), der var til rådighed ved projektets start. Dette har dels til formål at
præsentere, hvorfor vi valgte, som vi gjorde, og dels at synliggøre, at der er sket en rivende udvikling
inden for droneteknologien i projektperioden. Udviklingen er ikke kun på hardwaresiden, men i høj
grad også på softwaresiden.

1.4

Projektafgrænsning og anvendelse af begrebet tidsler

Projektet rettede sig i udgangspunktet primært mod kortlægning af tidsler og kvik i næsten modent
korn, da disse to arter dels udløser et stort herbicidforbrug, som kan nedbringes ved pletsprøjtning,
og dels blev anset for at være forholdsvis nemme at kortlægge fra luften (figur 1.1). Projektet kom
dog i praksis næsten udelukkende til at handle om tidsler, da det viste sig vanskeligere at finde
marker med varierende forekomster af kvik end tidsler. Hvis der var forekomst af kvik, var det som
regel i blanding med en række andre arter. Da langt den største arbejdsindsats i forhold til
billedanalysen har været fokuseret på tidsler, vil ”flerårigt ukrudt” eller blot ”ukrudt” i det følgende
blive omtalt som ”tidsler”, hvis ikke andet er specificeret.
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2. Flerårigt ukrudt

2.1

Forekomst og betydning

Flerårige ukrudtsarter er tabsvoldende i såvel konventionelle som økologiske afgrøder. Det er især
ager-tidsel (Cirsium arvense), almindelig kvik (Elymus repens), grå-bynke (Artemisia vulgaris) og
ager-svinemælk (Sonchus arvensis), der er vigtige i dansk landbrug, men også arter som følfod
(Tussilago farfara) og agerpadderok (Equisetum arvense) er problematiske mange steder.
Endvidere forekommer arter som agermynte (Mentha arvensis), agersnerle (Convolvolus
arvensis), gederams (Chamaenerion angustifolium), kærgaltetand (Stachys palustris), kruset
skræppe (Rumex crispus) og vandpileurt (Persicaria amphibia) almindeligt, men med en mere
lokal udbredelse.
De flerårige ukrudtsarter nedsætter både udbytte og kvalitet af afgrøden O’Sullivan et al., 1982,
McLennan et al., 1991, Grekul & Bork, 2004). For eksempel kan de gøre græs mindre attraktivt for
græssende dyr, nedsætte høstkapaciteten og øge behovet for tørring af korn efter høst. Endelig kan
visse arters rodsystem blokere dræn og give udbyttetab på grund af vandlidende jord.
Flerårigt ukrudt volder betydelige økonomiske tab i landbrugsproduktionen, men kan også ved
mindre forekomster have en positiv effekt på biodiversiteten på dyrket jord. F.eks. er tidsler
attraktive for en række insekter og fugle.
Det er kendetegnende for flerårigt ukrudt, at det forekommer i pletter, fordi det primært spreder sig
vegetativt via overvintrende rødder og/eller underjordiske stængler (Donald, 1994, Tilay, 2010).
Pletter kan være af forskellig størrelse, og ofte vil der også være spredte solitærplanter i markerne
som følge af nyetablering fra frø eller fra løsrevne vegetative organer, der transporteres rundt i
marken med maskiner.
Tidsler, kvik, bynke og svinemælk er oftest så højtvoksende, at de er synlige over afgrøden,
hvorimod følfod og agerpadderok normalt ikke overvokser afgrøden. Som følge heraf har de
højtvoksende arter, der samtidig også er de almindeligste og mest tabsvoldende, været i fokus i
dette projekt.

2.2

Bekæmpelsespraksis

Både mekanisk og kemisk bekæmpelse kan anvendes mod flerårige ukrudtsarter. Mekanisk
bekæmpelse har afgørende betydning i økologisk produktion samt i konventionelle afgrøder, hvor
der ikke er godkendte kemiske bekæmpelsesmidler.
Ved mekanisk bekæmpelse er formålet at udtørre og/eller udsulte de overvintrende organer.
Pløjning og harvning virker på begge måder, idet rodsystemer og underjordiske stængler
overskæres og opdeles i mindre stykker, som så skal bruge energi på at danne grønne skud igen
(udsultning), og samtidig bringes rod- og stængelstykker op til jordoverfladen (mulighed for
udtørring) (Thomsen et al., 2015). Andre mekaniske metoder som afhugning/afpudsning af
overjordiske plantedele har alene udsultning som formål.
En negativ sideeffekt ved jordbearbejdning er, at næringsstofomsætningen øges og dermed risikoen
for tab ved udvaskning af især kvælstof. Som følge heraf kan mekanisk bekæmpelse af flerårigt
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ukrudt være en meget dyr metode i økologisk landbrug (Askegaard et al., 2011). Teknikker, der kan
medvirke til at målrette mekaniske bekæmpelsestiltag på økologiske marker er derfor interessante.
Kemisk bekæmpelse af rodukrudt er den vigtigste bekæmpelsesform i konventionel
planteproduktion. Dette skyldes bl.a. restriktioner mod mekanisk stubbearbejdning om efteråret før
forårssåede afgrøder, men også at herbicider giver en højere bekæmpelseseffekt. En række
herbicider er godkendt i korn, og mulighederne for bekæmpelse er generelt gode i kornafgrøder.
Eksempelvis kan en art som agerpadderok kun bekæmpes med godkendte midler i korn.
Tabel 2.1 viser en oversigt over kemiske bekæmpelsesmuligheder mod forskellige flerårige
ukrudtsarter i korn. Det ses, at glyphosat er et vigtigt aktivstof, der har effekt på alle de nævnte arter
med undtagelse af agerpadderok, som kun kan bekæmpes med MCPA. Anvendelse af MCPA kan ske
i kornets busknings- og strækningsstadier. MCPA har effekt på de fleste arter, dog ikke kvik.
TABEL 2.1.
OVERSIGT OVER KEMISKE BEKÆMPELSESMULIGHEDER MOD FLERÅRIGE UKRUDTSARTER I KORN. DATA FRA
ANONYM (2015)

Ukrudtsart(er)

Aktivstof(fer)

Produktnavn
(eksempel)

Anvendelsestidspunkt(er)

Dosis
pr. ha

Cirkakemipris,
kr. pr.
ha

Bemærkninger

Agertidsel,
agersvinemælk, alm.
kvik,
gråbynke,
følfod

glyphosat

Roundup
Bio og
mange
andre

før høst (indtil
10 dage før) og
i stub efter
høst

3 l (før
høst)
4 l (i
stub)

165-220

Effekt mod kvik
optimal før høst,
effekt mod øvrige
arter varierende ved
før høst sprøjtning.
Alle arter kan
ligeledes bekæmpes
ved genvækst i stub.
Pris baseret på
gængse produkter
med 360 g glyphosat
pr. liter

Alm. Kvik

sulfosulfuron

Monitor

afgrødens
vækststadie 3132
(begyndende
strækning)

18,75 g

189

Effekt ikke 100%,
indsats bør følges op
med glyphosat før
høst eller i stub. Kun
godkendt i hvede og
triticale

Agerpadder
ok,
agertidsel,
gråbynke

MCPA

Metaxon

afgrødens
vækststadie
20-39
(buskning,
strækning)

1l

195

Eneste mulighed mod
agerpadderok, dosis
nedsat til 1 l/ha ved
seneste revurdering

Agertidsel,
agersvinem
ælk

2,4-D,
aminopyralid,
florasulam

Mustang
forte

afgrødens
vækststadie 2132 (buskning,
begyndende
strækning)

0,751,0 l

122-162

Tidselskud ofte ikke
langt nok fremme på
sprøjtetidspunktet

(Agertidsel)

metsulfuronmethyl,
tribenuronmethyl

Express
Gold SX

afgrødens
vækststadie
23-39
(vinterbyg og
havre senest
stadie 30)

18 g

63

Moderat effekt,
behandling kan
nedsætte følsomhed
overfor MCPA og
Mustang forte
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For glyphosat- og MCPA-holdige herbicider gælder, at de efter indførelsen af en ny pesticidafgift i
juli 2013 er blevet væsentligt dyrere, end de var tidligere. Derved er der sket en forøgelse af det
økonomiske incitament til at målrette anvendelsen af disse midler til de dele af marken, hvor
forekomsten af ukrudtet er størst.
Kemisk bekæmpelse af flerårigt ukrudt er som regel ikke fuldt effektiv ved blot ét års behandling.
Som oftest nås maksimalt langtidseffekter på 60-70 % ved enkeltbehandlinger. Derfor sigter de
fleste kemiske bekæmpelsesprogrammer på gentagne bekæmpelser med ét aktivstof – eller en
kombination af flere aktivstoffer. Dette giver mulighed for at anvende samme ukrudtskort flere år i
træk under forudsætning af, at den første behandling standser udbredelsen af kolonierne.

2.3

Sted-specifik ukrudtsbekæmpelse

Sted-specifik ukrudtsbekæmpelse er historisk set knyttet til kemisk ukrudtsbekæmpelse
(Christensen et al., 2009) , men kan lige så vel anvendes i forbindelse med ikke-kemiske metoder.
Den grundlæggende ide er at tilpasse ukrudtsbekæmpelsen til den variation i ukrudtsforekomsten,
som vil være i marken. Nogen steder er der meget ukrudt – og andre steder lidt (Gerhards, 2010).
Sted-specifik ukrudtsbekæmpelse består af fire temaer; 1) monitering, 2) beslutning, 3) udførelse og
4) evaluering. Moniteringen gennemføres med sensorer og kan enten være baseret på real-time
målinger eller kortdannelse, beslutningen beror på beregningsmodeller, udførelsen gennemføres
enten som bekæmpelse/ikke bekæmpelse eller ved justering af doseringen af et eller flere herbicider
(Christensen et al., 2009, Gerhards, 2010). Evalueringen foreligger der igen retningslinje for i
praksis, da langt de fleste erfaringer med sted-specifik ukrudtsbekæmpelse stammer fra forsøg,
hvor almindelige agronomiske måleparametre er i fokus.
Sted-specifik bekæmpelse af tidsler er specielt interessant, fordi tidsler er meget tabsvoldende, er
kolonidannende og stedbundne og kræver en flerårig og omkostningstung indsats. Der har gennem
tiden været gjort en del forsøg på at danne og bruge ukrudtskort, og der har været forsket en hel del
i metoder til automatisk kortlægning af ukrudt (Christensen et al., 2o09, López-Granados, 2011).
Ukrudt kan registreres og kortlægges direkte uden brug af sensorer (manuel registrering), men
denne metode har flere svagheder. Den er dyr i form af timeløn til de(n) person(er), som skal gå
eller køre rundt i marken og lave kortet, hvad enten det sker helt manuelt eller ved hjælp af en GPSlogger til positionsbestemmelsen. Dernæst vil der være usikkerhed ved gennemførelsen af
bekæmpelsen, og det er ikke ualmindeligt, at landmænd som har forsøgt sig med positionsbestemt
bekæmpelse, observerer, at de alligevel ikke har ramt alle betydende pletter.
Som eksempel kan nævnes kortlægning af en 18 ha hvedemark med forekomst af agertidsel
(Pedersen, 2002). Tidselforekomsterne blev kortlagt på cirka 4 arbejdstimer (figur 2.1), og på
grundlag af kortlægningen blev det teoretiske herbicidforbrug beregnet ved forskellige
sprøjtescenarier. Resultatet er vist i tabel 2.2 med alle omkostninger opdateret til 2015-priser. Med
den aktuelle tidselforekomst var der en teoretisk besparelse på over 3.000 kr. på de 18 ha ved
pletsprøjtning med en sprøjte med 6 meter bomsektioner, og lidt mindre besparelser ved bredere
sprøjtebomme. Landmanden forsøgte at sprøjte marken på baggrund af kortlægningen, men da al
til- og frakobling af sprøjten skulle foregå manuelt, gik sprøjtningen galt, og det endte med, at hele
marken blev behandlet med MCPA trods det på papiret væsentlige besparelsespotentiale.
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FIGUR 2.1
TIDSELKOLONIER I EN VINTERHVEDEMARK PÅ 18 HA. EFTER PEDERSEN (2002).

TABEL 2.2
POSITIONSBESTEMT BEKÆMPELSE AF TIDSLER I VINTERHVEDE. ANDELEN AF MARKEN OG
KEMIKALIEOMKOSTNINGERNE VED FORSKELLIGE SPRØJTEBREDDER. DET ER ANTAGET, AT DER LÆGGES 10 M
BUFFERZONER OMKRING TIDSELKOLONIERNE FOR AT SIKRE, AT ALLE KOLONIER BLIVER RAMT. ENDVIDERE ER
DER TAGET UDGANGSPUNKT I EN MCPA-DOSIS PÅ 750 GRAM AKTIVSTOF PR. HA OG EN GLYPHOSAT-DOSIS PÅ 1440
GRAM PR. HA. GRUNDDATA FRA PEDERSEN (2002).

Areal der
sprøjtes
(ha)

MCPA
forbrug (kg
aktivt stof)

MCPA pris
(kr.)

Glyphosat
forbrug (kg
aktivt stof)

Glyphosat
pris (kr.)

Hele marken
(18 ha)

18

13,5

3510

25,9

3960

Pletsprøjtning
med 36 m
sprøjte

6

4,5

1170

8,6

1320

Plet-sprøjte
med 16 m
sprøjte

2,8

2,9

741

5,5

836

Pletsprøjtning
med 6 m
bominddeling

2,1

1,6

410

3,0

462
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3. Droner til kortlægning
Begrebet droner anvendes om alt fra legetøjsdroner til nogle få hundrede kroner til avancerede
militære overvågningsdroner (f.eks. Global Hawk), som kan overvåge 100.000 km2 på et døgn og
flyve i 32 timer i træk. I denne rapport medtages kun droner, som anses relevante i forhold til
landbrugsformål. Det vil sige, at deres kapacitet skal passe til den danske lovgivning for civil droner
(afsnit 3.6), og prisen og brugervenligheden skal være relevant i forhold til landbrugsformål.

3.1

En teknologi i udvikling

Droner har en lang historie inden for militæret, men den seneste teknologiske udvikling har også
gjort dem interessante i forhold til civil anvendelse (Watts et al., 2012, Wing et al. 2013). I dag
bruges de erhvervsmæssigt til inspektion af bygninger og anlæg, landmåling, beredskab, natur- og
miljøovervågning og der er store forventninger til dem på det landbrugsmæssige område, hvor de
kan anvendes til kortlægning af afgrøder og ukrudt (Rasmussen et al., 2013, Teknologirådet, 2014).
En drone defineres sædvanligvis som et luftfartøj med ekstern pilot, som enten styrer det direkte
eller blot overvåger fartøjet. Styringen foregår med en fjernstyringsenhed, som enten kan være en
almindelig fjernbetjening (RC) eller en computer – eventuelt i form af en tablet eller telefon. Mange
droner kan flyve autonomt, når de får overført informationer om flyverute, –højde og -hastiged. De
kan lette og lande selv og behøver kun ruteinformationer og overvågning. Overvågning af flyvningen
er dog påkrævet, da den eksterne pilot i henhold til lovgivningen altid skal have øjenkontakt til
dronen og skal kunne gribe ind, hvis der er behov for det.
Droner har mange navne. Internationalt anvendes begreberne RPAS (remotely piloted aircraft
systems), UAS (unmanned aircraft systems) og UAV (unmanned aerial vehicles). Selvom UAV ofte
defineres som selve luftfartøjet og UAS som luftfartøjet plus diverse systemelementer (f.eks.
kommunikationssystem mellem jord og luftfartøj og jordstation), anvendes begreberne ofte i flæng.
Begrebet drone kan derfor inkludere både luftfartøj, kommunikationsudstyr, flyvekontrol,
sikkerhedsudstyr (fail-safe), kamera og kameraophæng (gimbal). For en række nyere droners
vedkommende er alle komponenter samlet i et integreret hele, hvor elementerne er tilpasset
hinanden i en sådan grad, at brugeren ikke umiddelbart kan udskifte enkeltkomponenter. En drone
kan eksempelvis være ”født” med kamera og software til at manøvrere kameraet. De fuldt
integrerede droner kendetegnes ved stor brugervenlighed.
Den teknologiske udvikling inden for droneområdet går meget hurtigt, ikke mindst på grund af et
stort marked for små droner til hobbybrug og filmoptagelser. Små droner i 5-10.000 kr. prisklassen
er blevet populære til fotografering og filmoptagelser og sælges i stort antal. I Danmark er det især
DJI’s Phantom (http://www.dji.com/) som dominerer markedet, men også 3D Robotics droner
(https://3drobotics.com/) har vundet udbredelse blandt et større publikum. Begge firmaer
fremstiller også droner til professionelt brug. Der findes ikke officielle afprøvninger af droner, men
det skønnes, at der ved nærværende projekts afslutning i 2015, kan købes droner for cirka 10.000
kr. som har bedre flyveegenskaber og er mere brugervenlige end de 3-5 gange så dyre droner, som
fandtes ved projektets start i 2013.
Væsentlige forhold som er afgørende for dronernes pris er evne til at bære udstyr (payload),
flyvetid, stabilitet, sikkerhed, rækkevidde, grad af autonomi, fleksibilitet og eventuel medfølgende
software til ruteplanlægning og dannelse af ortomosaikker. For en række droner til professionelt
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brug antages det, at licenser til software repræsenterer cirka samme værdi som selve dronen.
Endelig er der en generel prisforskel på fastvinge- og multirotordroner med fastvingedronerne i den
dyre ende.

3.2

Fastvinge og multirotor droner

Fastvingedroner ligner fly med faste vinger og multirotordroner har propeller (rotorer) ligesom
helikoptere. De har sædvanligvis 4, 6 eller 8 rotorer. Fastvingedroner er mere energieffektive end
multirotordroner da vingerne giver luftfartøjet opdrift ved flyvning, og de skal derfor flyve med en
vis hastighed for at opdriften sikres. Fastvingedroner kan dække et større landområde på en enkelt
flyvning end multirotordronerne, da de både kan flyve i længere tid og med større hastighed. De er
især velegnede til overflyvning af store arealer. Multirotordroner kan lette og lande lodret, stå stille i
luften og flyve med lav og høj hastighed i stor og lille højde. De er således mere fleksible end
fastvingedroner, hvad angår manøvrering. Når man ser bort fra de helt billige multirotordroner, vil
multirotordroner sædvanligvis også være mere fleksible med hensyn til kamera, da mange
fastvingedroner er ”født” med et eller nogle ganske få kameraer. Af fastvingedroner til kortlægning
kan nævnes eBee (https://www.sensefly.com) og SmartOne (http://smartplanes.se). Af
multirotordroner kan nævnes droner fra DJI (http://www.dji.com/), Mikrokopter
(http://www.mikrokopter.de) og 3DRobotics (https://3drobotics.com/).

3.3

Flyvetid og kapacitet

Fastvingedroner kan flyve fra en lille time til to en halv time på en enkelt opladning alt efter
fabrikat. Multirotordroner flyver i betydelig kortere tid, hvilket er en begrænsende faktor i forhold
til kortlægning af landbrugsarealer. Multirotordroner flyver almindeligvis fra et kvarter til cirka en
halv time på et batteri. Flyvetiden afhænger af fabrikat, hvor stor vægt dronen medbringer og af
vindforhold. Droner er følsomme overfor vind og regn. Vindtolerancen ligger på 7-12 m/s for de
fleste droners vedkommende, og de bør ikke flyve i regnvejr.

Areal pr. flyvning (ha/15
min.)

Alt efter flyvehøjde og -hastighed, vil fastvingedroner almindeligvis kunne overflyve 50-100 ha på et
enkelt batteri, hvorimod multirotordroner har en betydeligt lavere kapacitet (figur 3.1).
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FIGUR 3.1
BEREGNET SAMMENHÆNG MELLEM FLYVEHØJDE OG AREAL DÆKKET MED BILLEDER PR. FLYVNING MED
MULTIROTOR DRONE VED HENHOLDSVIS ET LILLE BILLEDOVERLAP (70% I FLYVERETNING OG 40% PÅ TVÆRS AF
FLYVERETNING) OG ET STORT BILLEDOVERLAP (70% I BEGGE RETNINGER). DER FORUDSÆTTES ANVENDT ET
KAMERA MED BRÆNDVIDDE PÅ 28 MM (35 MM ÆKVIVALENT) SOM KAN TAGE MINDST 0,4 BILLEDER/S. MAKSIMAL
FLYVEHASTIGHED ER SAT TIL 8 M/S OG EFFEKTIV TID TIL OPTAGELSE AF BILLEDER ER 12 MIN. RESTERENDE TID
ER AFSAT TIL AT LETTE OG LANDE SAMT TIL- OG FRAFLYVNING TIL MARKEN.
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3.4

Ruteplanlægning

Ved kortlægning af større arealer er det vigtigt, at billederne tages systematisk, så de har
tilstrækkeligt overlap på hele arealet. Dette giver et godt udgangspunkt for dannelse af
ortomosaikker (kort).
Begrebet ruteplan anvendes om den plan som dronen flyver og fotograferer efter.
Ruteplanlægningen kan foregå på forskellige måder. Den kan være fuldautomatisk, hvor brugeren
indtegner et areal på en tablet eller lignende, hvorefter dronens software selv beregner flyveruten i
forhold til de kravsspecifikationer, som brugeren har til billedernes opløselighed. Der findes også
semi-automatiske måder at foretage ruteplanlægningen på, hvor der anvendes softwareprogrammer
(f.eks. Mission Planner - http://planner.ardupilot.com/), som ikke udgør en integreret del af
dronen. Disse programmer kræver, at man indtaster drone- og kameraspecifikke oplysninger, og
enten indtaster den beregnede rute i dronens software eller overfører den elektronisk. Endelig kan
man selv beregne ruteplanen, hvis man har hjørnekoordinaterne (GPS) på det areal som skal
kortlægges, og kender kameraets specifikationer med hensyn til brændvidde, sensorstørrelse og
hurtighed med hensyn til billedoptagelse. Ruteplanen sikrer at arealet dækkes med overlappende
billeder. Graden af overlap kan varieres alt efter landskabets detaljerigdom, men for kornmarker vil
der som udgangspunkt skulle anvendes cirka 80% frontaloverlap og 70% sideoverlap, for at få gode
kort. Dronens flyvehastighed skal eventuelt tilpasses til kameraet, så det dels kan nå at tage billeder
med det ønskede overlap og dels kan tage skarpe billeder uden bevægelsesslør (motion blur).
Flyvehastigheden kan være begrænset af kameraets ydeevne ved fotografering fra lav højde.

3.5

Kamera og billedopløselighed

Der findes mange sensor- og kameratyper, som kan anvendes sammen med droner, men når det
handler om billedskabende sensorer, er farvekameraer (RGB) og kameraer med en nærinfrarød
sensor de mest almindelige (Rasmussen et al., 2015).
I forbindelse med kortlægning af vegetation ved hjælp af satellitter, eksisterer der en lang tradition
for at anvende kameraer, der kan optage billeder med smalle spektrale bånd i såvel det synlige som
det ikke-synlige lys. Dette rummer en række fordele i forbindelse med vegetationsanalyser, især
fordi satellitter befinder sig uden for jordens atmosfære og reflektion fra vegetationen skal passere
gennem atmosfæren. I de senere år, har der været arbejdet en del med almindelige farvekameraer
til kortlægning af vegetation fra droner, da almindelige kameraer er billige, brugervenlige, og
desuden har vist sig at være velegnede til vegetationsanalyse fra lav højde. Nye studier viser således,
at der enten ikke kan påvises fordele ved at anvende multispektrale kameraer til
vegetationsanalyser (Rasmussen et al., 2015) eller kun marginale fordele (Torres-Sánchez et al.,
2013).
Flyvehøjden er negativt korreleret med billedopløsningen og positivt korreleret med kapaciteten. Jo
højere der flyves, jo lavere bliver billedopløsningen, men jo større arealer kan der kortlægges.
Tidligere studier har vist, at hvis det alene handler om at kortlægge variation i farveforskelle, som
kan omregnes til variation i vegetationsindekser, er billedopløsningen og dermed flyvehøjden
underordnet (Rasmussen et al., 2013). Hvis der derimod skal foretages en segmentering, som
eksempelvis er nødvendig for at kunne beregne vegetationens dækningsgrad, er billedopløsning og
flyvehøjde af afgørende betydning (Rasmussen et al., 2013). Ved segmentering opdeles pixels i
forskellige grupper (for eksempel vegetation og jord), og her er det vigtigt, at de fleste pixels er rene,
hvilket vil sige, at de kun tilhører én gruppe.
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FIGUR 3.2
SAMMENHÆNG MELLEM FLYVEHØJDE OG BILLEDOPLØSNING VED FOTOGRAFERING MED ET CANON POWER
SHOT G15 ELLER G16 KAMERA MED BRÆNDVIDDE PÅ 28 MM (35 MM ÆKVIVALENT) OG EN 12 MPIXEL (4000 X 3000
PIXEL) SENSOR.

3.6

Sikkerhed og regler

Flyvning med droner reguleres af Trafikstyrelsen, og det er tilrådeligt at holde sig orienteret om
reglerne på Trafikstyrelsens hjemmeside (https://www.trafikstyrelsen.dk), da den lovmæssige
regulering er under konstant ændring.
For flyvning med droner under 7 kg i det åbne land gælder ”Bestemmelser om Luftfart med
Ubemandede Luftfartøjer, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004”. Disse bestemmelser er oprindeligt
målrettet modelfly og ikke tiltænkt erhverv, men de kan alligevel godt anvendes, hvis man
overholder nogle få og enkle regler. Dette kaldes i luftfartsterminologi at flyve uden dispensation og
driftshåndbog. Uden dispensation må man ikke flyve højere end 100 m og ikke tættere end 150 m
på større offentlige veje, tættere bebyggelse, campingpladser, sommerhusområder og større
folkemængder. Desuden skal man holde sig 5 km fra civile lufthavne, 8 km fra militære lufthavne,
200 m fra ulykkessteder og helt væk fra særlig følsomme naturområder. Dronen skal altid være
synlig for dronepiloten, hvilket kaldes VLOS (visual line of sight). Hvis man ønsker dispensation for
afstandskravene til tættere bebyggelse og større offentlige veje, skal piloten anvende dronen
erhvervsmæssigt, gennemgå en uddannelse, og der skal udfærdiges en såkaldt driftshåndbog.
Dispensation fås hos Trafikstyrelsen.

3.7

Vores valg

Nærværende projektet blev gennemført med en multirotordrone og et almindeligt digitalt
farvekamera.
Multi-rotordronen fra Mikrokopter ( http:// www.mikrokopter.de), en såkaldt hexakopter (Hexa
XL) med seks motorer, blev valgt, fordi den gør det muligt at optage billeder i alle højder mellem 5
og 100 m, og fordi man kan anvende lige netop det kamera, man måtte ønske. Hexakopteren er
meget fleksibel med hensyn til flyveegenskaber og lægger ingen begrænsninger på valget af kamera.
Dronens bæreevne er stor (flere kilo), den kan holde sin position i op til 13 m/s vindhastighed, flyve
efter ruteplan, og er forholdsvis nem at vedligeholde og reparere. Desuden er den billig i indkøb
som samlesæt (cirka 25.000 kr.). Flyvetid på et enkelt batteri er cirka 15 minutter med et kamera på
400-500 g. I modsætning til de fleste nyere droner, er den ikke forsynet med telemetri, hvilket gør,
at man ikke får informationer fra dronen under flyvning (f.eks. batterispænding og restflyvetid).
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Droner af typen fastvingedrone blev fravalgt på grund af manglende evne til at flyve lavt og derved
opnå høj billedopløsning – og på grund af prisen.
Projektets ide var fra start at anvende et almindeligt farvekamera (RGB) af god kvalitet. Der blev
valgt et kompaktkamera af mærket Canon Powershot G12, som senere blev udskiftet med G15, som
er efterfølgeren for G12. G12 og G15 kan ved installation af Canon Hack Development Kit (CHDK)
(http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK) indstilles til såkaldt intervalfoto, hvor billeder optages med
det interval man måtte ønske, dog ikke hurtigere end 0,4 billeder pr. sekund. Det blev besluttet at
anvende billeder i JPG format, da RAW formatet dels er mere pladskrævende (MB/billede), og dels
resulterede i en langsommere fotografering (færre billeder pr. sekund).

FIGUR 3.4
HEXAKOPTER FRA MIKROKOPTER MONTERET MED ET ALMINDELIGT DIGITALT FARVEKAMERA BLEV DET
FORETRUKNE VALG I PROJEKTET
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4. Billedanalyse og kort

Ved dronebaseret monitering af ukrudt, er det nødvendigt med billedbehandling, der kan omdanne
de mange overlappende billeder fra dronen til målfaste kort, hvor ukrudtet detekteres bedst muligt.
Det er en teknisk krævende proces, og der findes mange metoder og programmer, som kan
inddrages i arbejdet. Den største udfordring er detektion af ukrudtet. For detektering af tidsler er to
forhold åbenbare: 1) tidslerne er mere grønne end kornet, og 2) de har en anden form.
I heldigste fald vil billedanalysens computeralgoritmer kunne approksimere ydeevnen af vores syn,
men den lethed hvormed vi kan fortolke vore synsindtryk, kan ikke umiddelbart overføres til den
fuldautomatiske billedanalyse. Man kan derfor vælge semiautomatiske billedanalysesystemer, hvor
brugeren anvender sit syn til at justere programmet. Dette vil sædvanligvis forbedre ydeevnen i
forhold til fuldautomatiske systemer og give færre fejldetekteringer.

4.1

Billedanalyse

4.1.1
Farver
Sollys indeholder et bredt spektrum af elektromagnetisk stråling, men det er kun lys i intervallet
300-700 nm, som vi og almindelige farvekameraer kan se. Grønne planter bruger lyset til at drive
fotosyntesen, og kaster det grønne lys tilbage, da det ikke bruges. En række morfologiske og
plantefysiologiske forhold gør, at sollyset reflekteres forskelligt fra art til art. Dette er åbenlyst, når
der er tale om arter med vidt forskellige farver, som for eksempel grønne tidsler og modent gult
korn, men det gælder også for arter, som ved første øjekast forekommer ens i farve. Det har således
vist sig muligt at adskille roer og tidsler på grundlag af farve ved digital billedanalyse, selvom deres
farver ligner hinanden (Kazmi et al., 2015).
Farver kan registreres på forskellig måde. Almindelige kameraer registrerer 3 brede og
overlappende bånd i farveområderne rød, grøn og blå (RGB), hyperspektrale kameraer registrerer
mange og meget smalle bånd af bølgelængder og multispektrale kameraer registrerer få men
sædvanligvis smalle bånd.
Ved separation af objekter med forskellige farver er det 3-dimensionale RGB farverum sjældent
fordelagtigt. Der eksisterer et stort antal andre farverum, som RGB-værdier kan transformeres til,
og som har forskellige egenskaber. Eksempelvis rummer HSL-repræsentationen (hue, saturation,
og lightness) en adskillelse af farvetoning, mætning og intensitet. Når det drejer sig om
vegetationsanalyser, udgør såkaldte vegetationsindekser en central gruppering af
farvetransformationer, som fremhæver specielle farver, som er korreleret til plantevæksten. Excess
Green (ExG) er et meget almindeligt anvendt vegetationsindeks, som primært anvendes til at
adskille planter fra jord (Rasmussen et al., 2013), men det kan også anvendes til en række andre
ting, såsom at kvantificere herbicideffekter på planter (Streibig et al., 2014) og adskille plantearter
fra hinanden (Kazmi et al., 2015). ExG forstærker den grønne farve og projicerer det 3dimensionale farverum ned til en 1-dimensional gråtoneskala, hvor grønne områder fremstår lyse
(Figur 4.1). ExG beregnes som 2*G – R – B, hvor R, G og B refererer til hhv. mængden af lys i den
røde, grønne og blå del af spektret (Rasmussen et al., 2007). Der findes mange andre
vegetationsindekser, som anvendes til at undersøge specielle vegetationsegenskaber, såsom
næringsstofmangel og sygdomsangreb (Jackson & Huete, 1991).
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FIGUR 4.1
FARVEBILLEDE (RGB) AF TIDSLER I MODENT KORN OG DET TILSVARENDE EXG-BILLEDE I GRÅTONER. JO
LYSERE GRÅTONE, JO MERE GRØNT I BILLEDET

Når et vegetationsindeks anvendes til at adskille vegetation fra jord eller grønne planter fra gule,
antages det, at der kan beregnes en tærskelværdi, som adskiller grupperingerne. Når det handler
om at adskille grønne planter fra jord, er det lykkedes at udvikle en automatisk algoritme, som selv
finder tærskelværdien (Rasmussen et al., 2007). Når det handler om at adskille grønt ukrudt fra
gult korn, kan det antages, at tidsler har en væsentlige højere ExG-værdi end modent korn, og at der
derfor findes en enkelt tærskelværdi, som kan adskille tidsler og korn.
Ovenstående antagelse udfordres af varierende lysforhold under fotografering både med hensyn til
intensitet og farvesammensætning. Dette kan skyldes forskellige tidspunkter på dagen og forskelligt
skydække. Også variation på tværs af det enkelte billede kan spille ind, hvilket især forekommer når
billederne optages i fuld sol.
4.1.2
Visuel tekstur
Visuel tekstur er, hvad der bliver tilbage, når farver og objektafgrænsninger fjernes fra billederne.
På et billede af et murstenshus vil objektafgrænsningerne være omridset af huset og dets vinduer og
døre. Teksturen er det som er imellem disse objektafgrænsninger.
Teksturer kan inddeles i regulære og stokastiske teksturer. En murstensvæg har en meget
regelmæssig struktur givet ved sten- og fugemønsteret, hvor stråene i en kornmark har en løsere og
mere tilfældig struktur. Regulære teksturer, såsom murstensvæggen, beskrives ofte med regler.
Stokastiske teksturer, såsom kornmarken, beskrives derimod med statistik.
Stråene i en kornmark afbildes på en systematisk måde, der adskiller sig radikalt fra den måde
bladene på en tidsel afbildes på. For modent korn har både aks og strå nogle karakteristiske former,
som er forskellige fra formen af tidsler. Når planterne afbildes i et luftfoto, fremstår de som
områder med forskellige teksturer, dvs. at kornområder har en visuel tekstur som adskiller sig fra
den visuelle tekstur af tidsler. På figur 4.2 ses et luftfoto af en mark og der er zoomet ind på et
område med korn og et med tidsler. Udover farveforskellen kan det bemærkes at korn fremstår med
brede aflange lyse strukturer, hvorimod tidsler fremstår som plamager med mindre stribede
strukturer.
Særlig for billeder af høje afgrøder som korn, hvor orienteringen af kornaksene er synlig, kan den
dominerende orientering være afhængig af positionen i billedet. I sådanne tilfælde er det afgørende
for statistikken og en efterfølgende klassifikation at normalisere for orientering.
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FIGUR 4.2
ILLUSTRATION AF FORSKELLIGE TEKSTURER I HVEDEMARK, HVOR HVEDEAKSENE TYDELIGT ADSKILLER SIG
FRA TIDSLERNE MED HENSYN TIL STRUKTUR.

Grundlaget for de fleste metoder til teksturanalyse er en filtrering af billedet med en bank af filtre,
som er valgt således at de fremhæver bestemte mikro-strukturer (f.eks. små aflange lyse områder),
og således at de dækker alle orienteringer og relevante størrelser (figur 4.3).
Væsentlig for al teksturanalyse er den statistiske bearbejdning af fordelingen af filtersvar.
Fordelingen af sådanne filtersvar (over et større spatialt område) kan benyttes til at afgøre om
området viser korn eller ukrudt.
En central antagelse i alle teksturbaserede metoder er, at forskellige fordelinger (f.eks. ukrudt og
korn) kan separeres. I modsat fald vil der opstå fejlklassifikationer. Det er også en antagelse, at de
områder, hvor teksturanalysen foretages, er tilstrækkelig store, til at de opstillede statistikker er
stabile. For analyse af marker er det et generelt problem, idet der i områder med ukrudt ofte også vil
være korn. De to fordelinger er således blandet sammen.
For at en teksturbaseret metode skal kunne fungere skal de ekstraherede teksturelementer være
gode, de benyttede områder valgt omhyggeligt, og den anvendte statistik, herunder de anvendte
klassifikationsmetoder, være valgt hensigtsmæssigt. Er disse betingelser opfyldt, kan der opnås
bedre resultater med teksturanalyse end med farver alene. De beregningsmæssige udgifter i form af
øget beregningstid ved teksturbaserede klassifikationsmetoder er dog meget større end for rent
farvebaserede løsninger. Det er ikke a priori klart, om en forbedret ydeevne vil kunne begrunde
denne øgede beregningstid.
4.1.3
Sammenhængskomponenter
Mange metoder til detektion klassificerer hver enkelt pixel uafhængig af andre pixels. Hvis de søgte
objekter har tilstrækkelig størrelse, kan pixels grupperes i sammenhængende områder (Connected
Component Analysis eller Object Oriented Analysis). Sammenhængskomponenter giver mulighed
for at ignorere komponenter, der er for store eller små, eller komponenter med forkert form. Dette
er en betydelig fordel ved detektion af tidsler i korn, fordi mange sammenhængende, men kun svagt
grønne pixels, er en meget stærkere indikation af en tidsel end færre spredte, men stærkt grønne
pixels.
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FIGUR 4.3
EKSEMPEL PÅ TEKSTURFILTER-BANK OG KONSTRUKTION AF FREKVENSHISTOGRAM AF TEKSTURELEMENTER

4.1.4
Normalisering
Billeder fra droner er påvirket af de varierende lysforhold, som opstår ved forskellige grader af
skydække og ved forskellige solhøjder. Det er ikke kun lysmængden som varierer, men også den
spektrale sammensætning (se figur 4.4). Lysforskelle kan i et vist omfang elimineres ved
normalisering af billederne. Det er muligt (f.eks. ved histogram-linearisering) at justere hvert
billede til at have en forudbestemt fordeling af intensiteter. Derimod kan det være problematisk at
foretage en tilsvarende justering af farvesammensætningen, fordi den afspejler hvad der er på
billederne.
Uens intensitet inden for det enkelte billede kan også forekomme, og det kan være forårsaget af
flere forskellige forhold. Varierende marktopografi og betragtningsvinkler spiller ind, og det er især
i direkte sol, at disse forhold har betydning. Der findes flere metoder til udjævning af lysmængden
inden for det enkelte billede, men alle metoder rummer en risiko for at påvirke den efterfølgende
detektering af ukrudt i negativ retning. Problemstillingen om varierende lysforhold inden for det
enkelte billede er behandlet i Rasmussen et al. (2015), hvor det anbefales kun at anvende et mindre
udsnit af det enkelte billede til analyse.
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FIGUR 4.4
EKSEMPEL PÅ FARVEFORSKELLE I BILLEDER OPTAGET PÅ SAMME DAG I HENHOLDSVIS VINTERHVEDE (TIL
VENSTRE) OG VÅRBYG (TIL HØJRE). BEGGE BILLEDER ER OPTAGET I SOLSKIN. I VINTERHVEDEN SES
DESUDEN EN FARVEGRADIENT PÅ TVÆRS AF BILLEDET.

4.1.5
Afvejning af forskellige former for fejlbestemmelser
Det er vanskeligt at forestille sig, at automatisk klassifikation af forskellige vegetationstyper kan
foretages uden fejl. Næsten alle tænkelige metoder til segmentering og klassifikation vil indeholde
en eller flere parametre, hvis værdi(er) vil være afgørende for, hvor mange fejlklassificeringer som
vil forekomme. Ved brug af en grænseværdi for Excess Green (ExG) vil en for lille værdi medføre, at
for mange pixels klassificeres som tidsler, og en for stor værdi vil medføre, at for mange pixels
klassificeres som korn. Det er let at undgå hver af fejlene, men vanskeligt at undgå dem begge på en
gang. Vil man for eksempel sikre sig, at alle tidsler bliver klassificeret som tidsler, vil der
uundgåeligt komme noget korn med i tidselklassifikationen, og omvendt, vil man undgå, at der
kommer tidsler med i kornklassifikationen, vil nogle tidsler blive fejlklassificeret som korn.
Afvejning af den relative betydning af de to fejltyper er landbrugsfaglig og ikke metodisk i forhold til
billedanalysen.

4.2

Kortdannelse

Detekteringer af ukrudt i enkeltbilleder er ikke umiddelbart af værdi i forbindelse med kortlægning
af marker, med mindre de enkelte billeder kobles til et globalt koordinatsystem (f.eks. GPS). Ved
etablering af kort over forekomst af ukrudt er der 2 principielt forskellige metoder. Den ene er
baseret på billedanalyse af enkeltbilleder og dernæst kortdannelse, og den anden er baseret på
kortdannelse og dernæst billedanalyse på hele kortet. Ved den første metode, skal resultatet af
billedanalysen relateres indbyrdes og overføres til et fælles koordinatsystem, som georefereres til et
globalt koordinatsystem for hele marken. Dette kræver adgang til et program, som kan beregne de
geometriske relationer mellem billederne. Den anden metode er umiddelbart lettere, da
billedanalysen foretages på en georefereret ortomosaik. Dannelse af ortomosaikker kræver dog stor
regnekraft og vil i et vist omfang forringe billedkvaliteten, da originalbillederne bliver udsat for
opretning og diverse justeringer (se figur 4.5). Til fordel for ortomosaikkerne taler det forhold, at
kun de centrale dele af hvert billede anvendes, hvilket mindsker effekterne fra den perspektiviske
projektion (forskellige betragtningsvinkler).
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FIGUR 4.5
SAMMENLIGNING AF BILLEDUDSNIT AF ORTOMOSAIK (VENSTRE) OG ENKELTBILLEDE (HØJRE).
FOTOGRAFERINGEN ER FORETAGET I 50 M HØJDE OG FORUDEN EN LILLE KOLONI TIDSLER SES TO BLÅ
MARKERINGSPLADER PLACERET I ET SPRØJTESPOR. BILLEDOPLØSELIGHEDEN ER 1,5 CM PR. PIXEL.

For at kunne sammensætte overlappende billeder til ortomosaikker, må billederne igennem to
processer: 1) orto-rektifikation og 2) sammensætning (stitching). Ved orto-rektifikation rettes
billederne op, så motiverne bliver vist fra en 90 graders vinkel – altså set lige ned ovenfra. Dernæst
sættes billederne sammen – stitches – på grundlag af billedoverlap. Orto-rektifikationen er en
beregningstung proces, som kan foretages med kommercielle programmer, hvorimod stitchning
kan udføres af en række gratisprogrammer (såkaldte panorama-programmer). I modsætning til
panoramabilleder, er ortomosaikker baseret på 3D terrænmodeller, hvilket gør, at topografien
inddrages i fremstillingen af mosaikkerne.
I forbindelse med kortlægning ved hjælp af droner er der to programmer som dominerer markedet,
Agisoft (http://www.agisoft.com/) og Pix4DMapper (https://pix4d.com/). Begge programmer er
kostbare, men fungerer godt. Derimod giver det utilfredsstillende resultater at anvende de
nuværende gratisprogrammer til stitchning (Rasmussen et al. 2015).

4.3

Vores valg

I den prototype af et billedanalyseprogram (Thistle Tool) som blev udviklet i projektet, blev det
valgt at basere analysen på Excess Green (ExG) enten alene eller sammen med et teksturmål. Det
var forventet, at en teksturanalyse sammen med en farveanalyse ville øge ydeevnen mærkbart.
Undervejs i udviklingen blev det dog besluttet at fravælge teksturanalysen, da den var yderst
beregningskrævende, og ikke viste sig at bidrage med ret meget til farveanalysen. Vi valgte to simple
normaliseringsmetoder, fordi vi vurderede, at mere komplicerede metoder ville kunne skade mere
end de gavnede. Vi valgte en ligelig afvejning af de to fejltyper (falske positiver i form af detektion af
tidsler, hvor de ikke forekommer, og falske negativer i form af manglende detektion af
forekommende tidsler), men indførte en brugerstyret justering af tærskelværdien, så brugeren
kunne prioritere den ene af fejltyperne. Vi valgte desuden at udvikle billedanalysen på
enkeltbilleder frem for ortomosaikker, fordi analyserne så kunne foretages på ubehandlede billeder.
I slutningen af projektet, da det stod klart, at vi ikke ville få rådighed over et program til geometrisk
relatering af enkeltbilleder, blev dette valg omgjort.
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5. Metode

5.1

Optagelse af billeder til udvikling af billedanalysen

I projektets første år blev der etableret et billedarkiv med cirka 8.000 billeder fra 15 marker på
Sjælland og i Jylland (se eksempler i Figur 5.1). Hovedparten af markerne var fra Københavns
Universitets forsøgsgårde ved Taastrup, hvor både konventionelt dyrkede og økologisk dyrkede
marker blev anvendt. I gennemsnit blev hver mark fotograferet 2 gange med 5 dages mellemrum, og
9 marker var med vårbyg, 2 med vinterbyg, 3 med vinterhvede og en enkelt var med havre. I 2014
blev billedarkivet suppleret med nogle få tusinde billeder og i 2015 blev der alene taget billeder
sammen med ukrudtsregistreringer på jorden for at evaluere de dannede ukrudtskort. Alle
fotograferinger blev foretaget i de sidste 14 dage inden forventet høst. De første billeder blev taget i
slutningen af juli, og de sidste i midten af august. På enkelte lokalitet var der foretaget sprøjtning
med Glyphosat et par dage inden fotografering.

FIGUR 5.1
TO BILLEDSERIER FRA FORSKELLIGE MARKER SOM ILLUSTRERER DEN VARIATION, SOM RUMMES I BILLEDDATABASEN TIL
UDVIKLING AF ALGORITMER FOR BILLEDANALYSE. ØVERST SES 40 BILLEDER FRA EN VINTERHVEDEMARK, OG NEDERST 40
BILLEDER FRA EN VÅRBYGMARK. I VINTERHVEDE SES DESUDEN BILLEDER FRA FORSKELLIGE HØJDER.
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I hver mark blev der foretaget systematiske fotograferinger, for at sikre billeder med stor variation i
billedopløselighed og forekomst af ukrudt. For hver mark blev følgende procedure fulgt:
1) Marken inspiceres, og der planlægges en flyverute, så der ved fotografering fra dronen
optages billeder med og uden ukrudt, og den størst mulige variation inden for marken
indgår i billedserien.
2) Flyverutens GPS koordinater (waypoints) registreres i marken med en smartphone i
forbindelse med inspektionen.
3) Flyvehastighederne ved 6 m, 10 m, 20 m, 30 m og 50 m flyvehøjde beregnes, således at der
ved optagelse af 0,4 billeder pr. sekund opnås et passende billedoverlap på cirka 70%, som
er nødvendig for at kunne sætte billederne sammen til en ortomosaik. Hvis den beregnede
flyvetid er længere end 12 minutter deles ruteplanen op i intervaller af maksimalt 10-12
minutters varighed, således at der kan skiftes batteri. Som hovedregel planlægges
ruteplanen så den kan gennemflyves med et enkelt batteri. Der blev optaget 250 til 300
billeder pr. flyvning.
4) Ruteplanen (waypoints, flyvehøjde og –hastighed) indtastes i software-programmet
MikroKopter Tool og overføres til dronen.
5) Dronens propeller og batterispænding tjekkes umiddelbart før flyvning, og kameraet
aktiveres til intervalfoto.
6) Flyvning og fotografering gennemføres automatisk i henhold til ruteplan, dog lettes og
landes ved hjælp af fjernbetjening. Fotograferingen foretages med stor blændeåbning og
hurtig lukkehastighed (1/1000 s) for at undgå rystede billeder.
7) Billeder downloades og billedkvalitet kontrolleres. Eventuelt uskarpe eller fejleksponerede
billeder slettes.
Flyvninger blev gennemført, hvis vejrudsigten lovede middelvind under 10 m/s, og som hovedregel
blev fotograferingerne foretaget under ensartede lysforhold. Var der drivende skyer, blev
flyvningerne i videst muligt omfang gennemført i fuld sol.
Det var planlagt at undersøge flyvehastighedens betydning for billedskarpheden, men da den
anvendte drone kun havde en maksimal flyvehastighed ved automatisk flyvning på 5 m/s (17,5
km/t) i 2013 og 2014, blev der ikke observeret tegn på billeduskarphed som følge af bevægelse
(motion blur). Under 50 m flyvehøjde var det kameraets hastighed (billeder pr. sekund), som var
begrænsende for flyvehastigheden. I 2015 blev dronen opgraderet til at kunne flyve 8 m/s ved
automatisk flyvning (23,8 km/t), men heller ikke her var flyvehastigheden en begrænsende faktor
for billedkvaliteten.

5.2

Annotering

For at kunne udvikle og afprøve de billedanalysemetoder, som der blev arbejdet med i projektet, var
det nødvendigt at annotere billederne. Ved annotering forstås en beskrivelse af billedernes indhold
med henblik på hvor der er henholdsvis ukrudt og afgrøde. Denne skelnen kaldes i
billedbehandlingssprog segmentering, og navngivning af de segmenterede grupper kaldes
klassificering. I dette projekt arbejdes der kun med to klasser: gult korn og grønne planter, som i
langt overvejende grad var tidsler.
Annoteringerne blev anvendt til at træne computeralgoritmerne, både de farvebaserede og
teksturbaserede. Ved træningen bestemmes de interne parametre i modellerne. For de
farvebaserede algoritmer kan træningen bestå i at finde den farveværdi som bedst adskiller tidsler
og korn. Denne værdi kaldes en tærskelværdi, og den vil sjældent være baseret på en enkelt farve,
men derimod på et såkaldt vegetationsindeks, som er et matematisk udtryk for en vægtet
farveforskel (Rasmussen et al., 2016).
I denne proces er det vigtigt, at modellerne ikke blot finjusteres til at give gode resultater på de
annoterede billeder, men også giver gode resultater på billeder, som de ikke er trænet på. For at
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opnå denne robusthed, er det vigtigt, at de annoterede billeder repræsenterer et bredt udsnit af den
variation, som forekommer i praksis. Foruden træning af algoritmerne, blev de annoterede billeder
også brugt til at afprøve kvaliteten af de udviklede algoritmer. Annoteringerne skal give de korrekte
svar (korn eller tidsel) for et annoteret område, og dette blev sammenholdt med
computerprogrammets svar for det konkrete område.
5.2.1
Annoteringsværktøj
For at kunne annotere billederne i billedarkivet, blev det tidligt i projektforløbet besluttet at udvikle
et program, som understøtter indsamlingen af annoteringer. Programmet er skrevet i
programmeringssproget Python og har en simpel brugergrænseflade, som sørger for at de relevante
annoteringsdata bliver indsamlet og lagret for hvert billede i databasen. De indsamlede data
gemmes i en SQLite3 databasefil, som indeholder informationer om alle billeder i billeddatabasen.
Ved fotografering blev billedernes metadata og dronens logfil indsamlet. I dronens logfil gemmes
oplysninger om dronens position (via GPS), højde, orientering i forhold til kompasretning (yaw),
næsevinkel (pitch/nick), rul (roll) og flyvehastighed til forskellige tidspunkter under flyvningen.
Annoteringsværktøjet tager sekvensen af billeder og droneloggen og kombinerer informationerne,
således at alle billeder annoteres med den GPS position, flyvehøjde, vinkel til jorden, og hastighed
dronen havde i det øjeblik, billedet blev taget.
Annoteringsværktøjet rummer også indtastede oplysninger om markens navn samt information om
vejrforhold, jordbundsforhold, afgrøde- og ukrudtsarter samt afgrødens modenhed.
5.2.2
Annoteringerne
For at begrænse tidsforbruget på selve annoteringsarbejdet valgte vi ikke at lave udtømmende
annoteringer af alle billeder i databasen. En udtømmende annotering vil betyde at alle pixels i
billederne skulle annoteres (have en label om den indeholder ukrudt eller korn). Et repræsentativt
sæt af billeder med forskellige afgrøder blev udvalgt, og der blev annoteret cirka 600 billeder med i
alt cirka 16.000 annoterede områder.
I annoteringens første faser blev tidsler annoteret som enkeltplanter, men senere blev der annoteret
rektangulære områder med henholdsvis tidsler og korn, da det viste sig at være for tidskrævende at
markere enkeltplanter. Tidslerne skulle udgøre mindst 50% af arealet i annoteringsområdet for at
blive klassificeret som tidsler, og procentdelen blev vurderet og angivet ved annoteringen (se
eksempel i Figur 5.2).
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FIGUR 5.2
ET EKSEMPEL PÅ EN ANNOTERING AF ET BILLEDE FRA EN VINTERHVEDEMARK
OPTAGET I 30 M HØJDE. I GRØN SES ANNOTERINGER AF OMRÅDER MED TIDSLER, OG
I BLÅ SES ANNOTERINGER AF OMRÅDER MED KORN. ANNOTERINGEN ER IKKE
UDTØMMENDE FOR HELE BILLEDET MEN KUN DELVIS.

5.3

Udvikling af billedanalyseprogrammet Thistle Tool

For at kunne afprøve forskellige metoder til automatisk detektion af tidsler, blev der udviklet et
softwarerammeværk, som gjorde det muligt at 1) træne forskellige metoder til segmentering af
tidsler på grundlag af annoteringerne og 2) anvende de trænede metoder på nye billeder og få
automatisk segmentering af områder med ukrudt. Softwarerammeværket inkluderer to
programmer til henholdsvis at træne metoder og til at segmentere billeder baseret på en konkret
metode. I Figur 5.3 vises et eksempel på en segmentering af ukrudt på et konkret billede. Undervejs
i projektperioden har vi implementeret og afprøvet en række metoder til at løse det automatiske
segmenteringsproblem. Fokus har været på at tilpasse eksisterende farve- og teksturbaserede
metoder kendt fra litteraturen.

FIGUR 5.3
ILLUSTRATION AF THISTLE TOOLS SEGMENTERING AF ET FARVEBILLEDE.( VENSTRE). I MIDTEN VISES ET BINÆRT BILLEDE AF
SEGMENTERINGEN. TIL HØJRE VISES EN INTERN SCORE SOM ANVENDES TIL AT AFGØRE OM ET OMRÅDE INDEHOLDER TIDSLER
ELLER EJ (HØJ VÆRDI ANGIVER AT OMRÅDET MED STOR SANDSYNLIGHED INDEHOLDER TIDSLER).

Vi har valgt at de implementerede metoder returnerer segmenteringer, som ikke har pixelniveau
nøjagtighed, men derimod giver et bud på, om der er tidsler i en kvadratisk region af pixels (patch)
Størrelsen af den analyserede patch har varieret igennem projektet, men vi er endt med at anvende
patches på cirka 1 m2 uanset flyvehøjde. De analyserede billeder inddeles i ikke-overlappende
patches.
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De undersøgte tekstur-baserede metoder er Varma-Zisserman metoden [Varma05a], Basic Image
Features (BIF) af Crosier og Griffin [Crosier10a] og shape index descriptors af Pedersen et al.
(2013). I forundersøgelser opnåede vi de bedste resultater med Varma-Zisserman metoden, hvorfor
denne blev implementeret i Thistle Tool.
I de farvebaserede metoder er der taget udgangspunkt i vegetationsindekset, excess green (ExG)
(afsnit 4.1.1). Der er udviklet en række metoder, som alle baserer sig på statistiske analyser af pixels
i analyseregionerne (patches). Den gruppe af metoder, som gav de bedste resultater, har vi valgt at
kalde TopMaxExG, og den består af en ordning af alle pixels i analyseregionen sorteret efter ExGværdi. Derpå tages gennemsnittet af ExG-værdien i en patch for en fastsat procentdel (en parameter
i metoden) af de pixels, som har de største værdier. Dette gennemsnit benyttes derpå til at beslutte
om en region indeholder ukrudt (dvs. har en høj gennemsnitlig ExG værdi) eller ej ved hjælp af en
tærskelværdi, som fastsættes ud fra træningsbilleder. En TopMaxExG 5% model anvender
eksempelvis kun de 5% pixels i en patch, som har de højeste ExG værdier. Metoderne er beskrevet i
detalje i et speciale, som er udarbejdet i forbindelse med projektet (Egilsson, 2014).
I Thistle Tool er det muligt at justere på de interne parametre, hvis man ønsker at ændre på
fordelingen mellem omfanget af ukorrekt detekterede tidsler og fejlagtigt markeret korn. Med andre
ord, man kan selv bestemme, hvor meget ukrudt man vil have med. Man kan derimod ikke selv
bestemme, hvor meget korn, der som konsekvens fejlagtigt bliver bestemt som ukrudt. Generelt vil
det være sådan, at jo mere ukrudt man ønsker at få med i segmenteringen, jo mere korn vil
fejlbestemmes som ukrudt.
For at gøre metoderne robuste overfor forskelle i optageforhold (vejrlig og refleksionsegenskaber
hos afgrøderne) anvendes to forskellige metoder til normalisering af billederne. Det drejer sig om
en global (dvs. på hele billedet) normalisering af farveværdier i pixels, og en lokal metode som
bygger på farveinformation udelukkende i analyseregionen. Thistle Tool er implementeret således,
at brugeren kan vælge mellem de to forskellige normaliseringsmetoder, men standardvalget er
global normalisering.

5.4

eCognition

I projektperioden har vi også undersøgt mulighederne for at anvende færdige softwarepakker til
detektion af tidsler, og vi fandt at eCognition fra Trimble (http://www.ecognition.com/)
umiddelbart forekom interessant. eCognition er et såkaldt objektorienteret program til
billedanalyse, hvilket betyder, at det ikke opererer på pixelniveau men på objekter, som defineres
ud fra deres spektrale og formmæssige egenskaber. eCognition rummer et utal af muligheder for
segmentering af objekter, og der kræves træning og erfaring, for at kunne opstille robuste processer
og regler, som kan segmentere og klassificere de objekter, man er interesseret i.
Peter Viskum Jørgensen fra NaturErhvervstyrelsen, som har meget erfaring med eCognition, tilbød
at analysere et udvalg af billeder, for at give os indtryk af programmets muligheder i forhold til
projektets mål (figur 5.4). Desværre var det ikke muligt inden for projektets økonomiske ramme at
købe adgang til programmet, og det var for besværligt at gøre brug af den enkeltbrugerlicens, som
ejes af Institut for Geografi og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Derfor indledte vi et
samarbejde med George Dakos fra University of Thessaly i Grækenland, som havde adgang til
eCognition og ville analysere nogle billedserier for os. Han udviklede et regelsæt for segmentering af
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FIGUR 5.4
BILLEDE SEGMENTERET OG KLASSIFICERET MED ECOGNITION. TIL VENSTRE SES DET ORIGINALE BILLEDE. I MIDTEN ER
TIDSLERNES BLADE OG BLOMSTER KLASSIFICERET OG MARKERET MED GRØNT OG RØDT. TIL HØJRE SES UDSNIT AF DET
ANALYSEREDE BILLEDE (ANALYSERET AF PETER VISKUM JØRGENSEN NATURERHVERVSTYRELSEN).

tidsler i korn og afprøvede det på billeder fra forskellige marker. Regelsættet indeholdt en
tærskelværdi for farve og en tærskelværdi for form, og ved afprøvning af regelsættet, blev der ikke
ændret på parameterværdierne.

5.5

Evalueringsmetoder

Næsten alle tænkelige metoder til klassifikation af data vil indeholde en eller flere parametre hvis
værdi(er) vil være afgørende for om og hvordan metoden fejlklassificerer data. Eksempelvis vil en
for lille værdi af en grænseværdi for TopMaxExG 5% (defineret i afsnit 5.3) i Thistle Tool medføre at
for mange pixels klassificeres som tidsler, og ved for stor værdi vil for mange pixels klassificeres
som korn. Det er let at undgå hver af fejlene ved at klassificere alle pixels til den anden klasse.
Klassificeres alle pixel eksempelvis som korn, vil alle kornpixels være korrekt klassificeret. Ved
mere interessante løsninger er det derimod sjældent muligt at undgå begge typer af
fejlklassifikationer. Det er således vanskeligt at klassificere alt kornet korrekt samtidig med at alle
tidsler også klassificeres korrekt. Afvejning af den relative betydning af de to fejltyper er faglig og
ikke metodisk. Vi har i evalueringen valgt at vægte de to typer af fejl ligeligt.
Vi har benyttet to forskellige metoder til at definere den korrekte inddeling af billeder i afgrøde og
ukrudt. I første metode benytter vi de annoterede billeder (som er baserede på en ekspert
vurdering) til at angive områder hvor der bør detekteres henholdsvis ukrudt og afgrøde. I den
anden metode benytter vi programmet, dvs. Thistle Tool og eCognition, til at give bud på områder
med ukrudt og afgrøder og lader derpå en ekspert vurdere om klassifikationerne er korrekte.
5.5.1
Evaluering baseret på annoterede billeder
I det indledende arbejde med at udvælge og udvikle metoder, blev der anvendt to fremgangsmåder,
begge baseret på annoterede billeddata. Ved første fremgangsmåde vurderes metoderne ud fra
deres evne til at klassificere små udsnit (patches) af et billede, som enten indeholder ukrudt eller
afgrøde. Kvaliteten af klassifikationen kvantificeres ved hjælp af målet accuracy, som angiver den
procentdel patches, som er korrekt klassificeret af billedanalysen. Ved anden fremgangsmåde
bedømmes metodernes evne til at lave et samlet ukrudtskort ud fra et billede med en annotering.
Her defineres en metodes kvalitet ud fra, hvor mange overensstemmende pixels der overlapper
mellem metodens segmentering af et billede og annoteringen af det pågældende billede. En
metodes kvalitet bedømmes derfor som den brøkdel af de annoterede pixels, der af metoden er
markeret som henholdsvis ukrudt og afgrøde. Det er en begrænsning i denne evalueringsmetode, at
annoteringerne ikke er udtømmende, dvs. at alle pixels er markeret som enten værende ukrudt eller
afgrøde. Med det anvendte kvalitetsmål kan en metode i det ekstreme tilfælde, hvor der eksempelvis
ikke er tidsler på billederne, få et godt kvalitetsmål, hvis den konsekvent segmenterer hele billedet
til kun at bestå af korn. Vi har undgået dette problem ved også at lave en visuel inspektion af
segmenteringerne for at fange evt. problemer med ovennævnte oversegmentering.
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5.5.2
Evaluering baseret på brugerobservationer
Da det viste sig meget arbejdskrævende at annotere billeder, og det var ønskeligt at evaluere Thistle
Tool på et stort billedmateriale, blev det besluttet at programmere et evalueringsscript i MATLAB,
som gjorde det forholdsvis hurtigt at evaluere Thistle Tool på billeder, som ikke i forvejen var
annoterede.
I hvert billede, som blev analyseret med Thistle Tool, blev der udvalgt 25 tilfældige patches bestemt
som henholdsvis tidsler og korn. Hvis der ikke var 25 patches med henholdsvis tidsler og korn, blev
evalueringen foretaget på det foreliggende grundlag, som så var færre end 50 patches. Ved
evalueringen tog en bruger stilling til hver enkelt patch og klassificerede den som enten tidsel eller
korn. Ved at sammenholde brugerens klassifikation med Thistle Tools klassifikation, kunne
sensitivity (procent korrekt klassificeret tidsler), specificity (procent korrekt klassificeret korn) og
accuracy beregnes, som mål for billedanalysens nøjagtighed.
Sensitiviteten udregnes som antallet af identificerede patches med tidsler ved hjælp af
billedanalysen i forhold til det samlede antal patches med tidsler baseret på evaluering. På
tilsvarende måde beregnes specificity, som antallet af identificerede patches med korn ved hjælp af
billedanalysen i forhold til det samlede antal patches med korn baseret på evaluering.
I evalueringsprogrammet kan patches med og uden omgivelser evalueres (figur 5.5). Generelt
forekom det nemmere at klassificere en patch, hvis omgivelserne var med på evalueringsbilledet.

FIGUR 5.5
TILFÆLDIGT UDVALGTE PATCHES SOM ER ANVENDT TIL AT EVALUERE BILLEDANALYSENS
NØJAGTIGHED. I VENSTRE SIDE ER PATCHES SOM THISTLE TOOL HAR KLASSIFICERET SOM KORN, OG
TIL HØJRE ER PATCHES SOM ER KLASSIFICERET SOM TIDSLER. ØVERST ER EVALUERINGSPATCHES
UDEN OMGIVELSER OG NEDERST ER DE MED OMGIVELSER (LILLA MARKERING).
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5.6

Kort og georeferering

Indledningsvis blev der foretaget en orienterende undersøgelse blandt 10 forskellige programmer,
som kan sætte billeder sammen til enten panoramabilleder eller ortomosaikker. Programmerne var
Microsoft ICE, Agisoft Photoscan, Pix4DMapper, VisualSFM, Adobe Photoshop, Hugin, PtGui,
Autostich, PanoramaPlus og Panorama Maker.
De første kort blev dannet med gratisprogrammet Microsoft Image Composite Editor (Microsoft
ICE) som er et panoramaprogram, der er meget nemt at bruge og arbejder hurtigt. Desværre viste
det sig, at panoramaprogrammer generelt ikke er velegnede som udgangspunkt for billedanalyse, da
de foretager uhensigtsmæssige justeringer af lys og farver (afsnit 6.5). Panoramaprogrammer sætter
billeder sammen med det formål, at det skal se godt ud, og ikke med det formål, at det sammensatte
billede skal danne udgangspunkt for en kvantitativ billedanalyse. Et mindre antal
ortomosaikprogrammer er udviklet til kortlægning med droner, og de to dominerende på markedet
er Pix4DMapper og Agisoft Photoscan, som også sælges som integrerede dele af professionelle
droner.
Det blev besluttet at anskaffe programmet Pix4DMapper (https://pix4d.com/), da valget i sidste
ende stod mellem de to professionelle programmer, Pix4DMapper og Agisoft Photoscan, som er
specielt udviklet til droneoptagelser. Valget faldt på Pix4DMapper da det umiddelbart forekom
mest brugervenligt og understøttes af et meget imødekommende servicecenter, som hjælper med
besvarelse af spørgsmål, som uvægerligt dukker op, når man skal lære programmet at kende.
I hverken Pix4DMapper eller Agisoft Photoscan kunne man ikke få kendskab til de
billedtransformationer, som hver enkelte billede blev udsat for ved dannelsen af ortomosaikker.
Dette indebar, at det ikke var muligt at sammensætte de binære billeder, som var resultatet af
billedanalysen, til målfaste kort. Ved kortlægning af marker måtte billedanalysen derofr foretages
på ortomosaikker. Dette var nødvendigt for at kunne positionsbestemme billederne nøjagtigt og
dermed få den optimale bestemmelse af tidslernes fysiske placering i marken. Det ville være muligt
at knytte dronens GPS position ved fotografering til hvert enkelt billede, men dette blev anset for at
være en for usikker måde at bestemme billedernes og tidslernes geografiske positioner, og metoden
blev ikke afprøvet.
Ortomosaikker af flere hektar store områder fylder meget, og når filstørrelsen kan gøres op i
gigabyte (GB), er det ikke længere muligt at analysere dem med Thistle Tool på almindelige
computere på grund af manglende hukommelse (RAM). Mosaikkerne blev derfor delt op i mindre
ikke overlappende stykker (tiles) med en maksimal størrelse på 18 Mpixels før billedanalyse. Efter
analysen blev de segmenterede billeder sat sammen igen. Thistle Tool blev altid brugt med global
normalisering, hvilket vil sige, at der blev foretaget en fælles normalisering af samtlige
analysepatches på cirka 1 m2 inden for hvert mosaikudsnit (tile). Hver tile dækkede flere hundrede
kvadratmeter.
For at få et indtryk af ortomosaikkernes geografiske nøjagtighed, blev der i vinteren 2014-15 optaget
3 billedserier, som repræsenterede forskellige udfordringer med hensyn til kortdannelse. Da vi
forventede, at lysforhold og strukturer i marken ville have indflydelse på Pix4DMappers evne til at
sætte billederne sammen og dermed geo-refereringens nøjagtighed, blev der optaget en billedserie
under meget ringe lysforhold af en græsmark uden særlige strukturer (overskyet i november 2014),
den samme græsmark blev fotograferet i fuld sol en uge senere, og endelig blev en
vintersædhvedemark med tydelige strukturer (sprøjtespor og rækkestrukturer) optaget i fuld sol i
november 2014. Det var forventet, at jo dårligere lys og jo færre strukturer– jo vanskeligere var det
at danne målfaste kort.
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5.6.1
Kontrol- og referencepunkter
Kontrol- og referencepunkter er centrale begreber ved georeferering. Kontrolpunkter har til formål
at øge kortenes geografiske præcision og indgår i selve kortdannelsen, og referencepunkter
anvendes til at evaluere kortenes præcision. Begge er punkter i landskabet som kan identificeres på
kortene og som man kender den nøjagtige GPS position på. Jo flere kontrolpunkter der anvendes
ved dannelse af kortene, jo mere præcise bliver de.
I dette projekt blev 30 synlige punkter opmålt med RTK-GPS i to marker på hver cirka 3 ha. Fra 0
til 15 af disse punkter blev brugt som kontrolpunkter ved dannelsen af ortomosaikker, for at
undersøge betydningen af antallet af kontrolpunkter. Et varierende antal kontrolpunkter blev
således indtastes i ortomosaik-programmet ved dannelse af ortomosaikker, og
ortomosaikprogrammet finjusterede mosaikken i forhold til kontrolpunkterne. Desuden blev
dronens GPS også anvendt, for at undersøge hvordan den bidrager til kortenes præcision.
Flyvehøjder i intervallet fra 20 til 70 m blev anvendt for at undersøge flyvehøjdens betydning for
kortdannelsen. Jo højere flyvehøjde, jo lavere billedopløselighed, og jo vanskeligere forventede vi, at
det ville være at danne nøjagtige ortomosaikker. Positionen af alle 30 punkter på kortene blev
sammenholdt med den opmålte position på jorden, for at evaluere kortenes nøjagtighed.

5.7

Kortlægning af marker og evaluering af Thistle Tool under
markforhold

Ved evaluering af Thistle Tool i projektets sidste år, blev det anvendt på 2 marker, hvor tidsler (og
andet) ukrudt blev registreret fra jorden og positionsbestemt med RTK-GPS. Den ene mark var
vårbyg, og den anden var vinterhvede. I begge marker var der områder med mange, få og ingen
tidsler. Begge marker lå nær landsbyen Vinstrup på Midtsjælland, og de var begge konventionelt
dyrket. Fotograferingen blev foretaget den 10. august 2015. Vårbyggen blev høstet 2 dage efter
fotograferingen og vinterhveden 10 dage efter fotograferingen. Ingen af markerne var eller blev
sprøjtet med Glyphosat for at bekæmpe tidslerne.
Registreringerne på jorden blev foretaget med varierende detaljeringsgrad. Hvor registreringerne
var mest detaljerede, blev tidslerne i hver plet optalt og plettens areal blev skønnet. Da det viste sig,
at der til hver tidselplet, også var tidsler nede i afgrøden, blev tidslerne nede i afgrøden i tilknytning
til pletterne også optalt, og det samlede areal for tidsler over og under afgrøden blev skønnet.
Enkeltplanter blev også registreret og for såvel enkeltplanter som pletter blev positionen tegnet ind
på et kort og angivet med RTK-GPS positioner. I de marker, som blev kortlagt, var der anvendt en
12 m sprøjte, og registrering af tidsler over afgrøden blev foretaget af to personer, som gik på hver
sin side at det sprøjtede areal i sprøjtesporene. Ved registreringer af tidsler under afgrøden var det
nødvendigt at gå ind i afgrøden, da de små tidsler i afgrøden ikke kunne ses fra sprøjtesporene
(figur 5.6).
Af tidsmæssige årsager kunne den detaljerede registreringsform kun gennemføres på et mindre
areal, så hovedparten af registreringerne omfattede kun dækningsgraden af de tidsler som voksede
over afgrøden. Dækningsgraden blev skønnet i felter på cirka 100 m2 og tidslernes placering i
forhold til opmålte RTK-GPS positioner blev noteret.
Registreringerne på jorden blev senere sammenlignet med kort baseret på ortomosaikker dannet
med Pix4DMapper og billedanalyse med Thistle Tool udført på mosaikkerne. Mosaikkerne var
baseret på billeder optaget i 50 m højde. For hver mark tog fotograferingen cirka 10 min. inklusive
flyvning til marken og landing.
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FIGUR 5.6
EKSEMPEL PÅ TIDSELPLET SET FRA JORDEN. OPTÆLLINGEN VISTE, AT DER VAR 25 TIDSELSKUD
OVER AFGRØDEN OG AREALET BLEV VURDERET TIL 6 M2 (3 M X 2 M). UNDER AFGRØDEN VAR DER
OGSÅ 25 TIDSELSKUD (KAN IKKE SES PÅ BILLEDET) OG DET SAMLEDE AREAL BLEV VURDERET TIL
12 M2. BILLEDET ER TAGET FRA ET SPRØJTESPOR OG DET BEMÆRKES, AT DET NÆSTE
SPRØJTESPOR IKKE KAN SES. DET VAR DERFOR NØDVENDIGT MED TO PERSONER TIL
REGISTRERINGERNE, FOR AT AFGØRE HVOR TIDSLERNE BEFANDT SIG I FORHOLD TIL DET NÆSTE
SPRØJTESPOR.

5.8

Beslutningsstøtte baseret på skadetærskler

I det følgende vil der udelukkende blive fokuseret på beslutningsstøtte i forbindelse med
bekæmpelse af agertidsel, men beregningsprincipperne vil være tilsvarende for andre flerårige
ukrudtsarter. Der vil ligeledes kun blive fokuseret på tidslernes negative effekter på udbyttet.
For at kunne fastlægge bekæmpelsestærsklen, dvs. den tidselbestand, hvor merudbyttet ved en
bekæmpelse modsvarer omkostningerne til bekæmpelsen, er det nødvendigt at fastlægge
sammenhængen mellem tidselbestande og udbyttetab. Sådanne forsøg er vanskelige at lave pga.
tidslernes pletvise forekomst og behovet for at kunne lave sammenligninger til ukrudtsfrie områder,
som i alle forhold er sammenlignelige med de ukrudtsbefængte, og det har været uden for projektets
formål at lave sådanne forsøg.
Der foreligger ikke nyere danske eller skandinaviske undersøgelser, som belyser sammenhængen
mellem tidselforekomst og udbyttetab i konventionelt dyrket korn. Dog oplyser Johansson (2015,
personlig kommunikation), at han ved en gennemgang af nyere svenske forsøg med
tidselbekæmpelse fandt, at tærskelværdien var cirka 2 tidselskud pr. m2 ved herbicidomkostning på
250 SEK/ha, hvilket svarer til cirka 200 DKK/ha.
Dette understøttes af resultater fra ældre litteratur, hvor O’Sullivan et al. (1982) under canadiske
forhold fandt, at sammenhængen mellem procentvis udbyttetab i vårbyg og tidselbestanden kunne
beskrives ved ligningen:
𝑦 = 0.42 + 7.6 √𝑥
hvor y er procent udbyttetab, og x er antal tidselskud pr. m2. Hvis der regnes med danske
forudsætninger i form af et udbytteniveau i vårbyg på 57 hkg pr. ha, en bygpris på 115 kr. pr. hkg, en
kemiomkostning på 200 kr. pr. ha og en bekæmpelseseffekt på 70 pct., så kan man med denne
sammenhæng beregne bekæmpelsestærsklen til 0,8 tidsel pr. m2, forudsat at marken alligevel skal
overkøres med en marksprøjte i forbindelse med en anden behandling (f.eks en svampebehandling,
der foretages samtidig med en MCPA-behandling mod tidsler), som betaler
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udbringningsomkostningerne, eller 2,3 tidselskud pr. m2, hvis man tillægger en
”maskinstationsomkostning” på 140 kr. pr. ha til udbringning.
Der kan findes andre ældre angivelser i litteraturen, f.eks. studerede McLennan et al. (1991)
udbyttetabet forårsaget af tidsler i vinterhvede, ved brug af to forskellige modeller:
𝑦 = 7.84 √𝑥
og
𝑦=

2.94 𝑥
2.94𝑥
1+
92.8

hvor y er udbyttetab i procent og x antal tidselskud pr. m2.
Ved beregning med danske forudsætninger (udbytteniveau i vinterhvede på 77 hkg/ha, en hvedepris
på 115 kr./hkg, og ellers samme forudsætninger som i det foregående eksempel), bliver tærsklen for
bekæmpelse med den første model ca. 0,5 tidselskud pr. m2, hvis udbringningsomkostningerne
sættes til nul, og 1,2 tidselskud pr. m2, hvis der tillægges en omkostning på 140 kr. pr. ha til
udbringning. De tilsvarende tærskler ved beregninger med den anden model er 1,2 og 2,1 tidselskud
pr. m2.
Uanset kornarten vil der selv med danske omkostninger for kemikalier være tale om
bekæmpelsestærskler i størrelsesorden 1-3 tidselskud pr. m2. Konklusionen i forbindelse med
positionsbestemt bekæmpelse er derfor, at med en given præcision af en sprøjte, vil det være
økonomisk fordelagtigt at bekæmpe selv små tidselbestande. Hertil kommer, at tidsler foruden
udbyttetab også resulterer i øgede høstomkostninger som følge af nedsat tærskekapacitet. Dette er
ikke indregnet i ovennævnte modeller. Det samme gælder ”sædskifteeffekter” som skyldes, at tidsler
er vanskeligere og/eller dyrere at bekæmpe i ikke-kornafgrøder, og at man derfor vil søge mulighed
for at bekæmpe tidsler i korn ved lavere bestande end bekæmpelsestærsklen.
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6. Resultater
På et meget tidligt tidspunkt i arbejdet med udvikling af billedanalysemetoderne, blev det besluttet
at droppe billederne optaget i 6 m højde, da intet i de indledende analyser tydede på, at det var
nødvendigt at anvende billeder med så stor opløselighed (cirka 2 mm/pixel). I
resultatpræsentationen omtales disse billeder derfor ikke.

6.1

Indledende undersøgelse af metoder til billedanalyse

For at kunne afprøve og udvikle metoder til at adskille ukrudt fra afgrøde, blev det indledningsvis
besluttet at arbejde med 64 x 64 pixel patches inden for de annoterede områder af henholdsvis korn
eller tidsler. Herved nåede vi frem til, at den farvebaserede metode TopMaxExG og den
teksturbaserede metode Varma-Zisserman, var lovende med en accuracy på hhv. 88 – 99% og 51 –
88% alt efter flyvehøjde, uden at der var en systematisk aftagende – eller for den sags skyld stigende
– effektivitet ved stigende flyvehøjden (Egilsson, 2014).
Ved den anden evalueringsmåde, hvor billedanalysens kvalitet defineres ud fra, hvor mange
overensstemmende pixels, der overlapper mellem metodens segmentering af et billede og
annoteringen af det pågældende billede, blev kvaliteten bedømt ud fra den brøkdel af de annoterede
pixels, som af metoden er markeret som hhv. ukrudt og afgrøde. Resultaterne med denne
evalueringsfremgangsmåde viste, at TopMaxExG metoden klarer sig bedre end Varma-Zisserman
metoden. TopMaxExG får en gennemsnitlig modificeret Jaccard index score for ukrudt på 0.856 og
for afgrøde 0.958, og Varma-Zisserman får for ukrudt en score på 0.917 og for afgrøde en score på
0.838. Ud fra disse resultater, vurderede vi, at TopMaxExG giver en bedre balance på fejl i mellem
de to klasser. Det blev også forsøgt at kombinere de to metoder (farve og tekstur). Den kombinerede
metode gav kun marginalt bedre resultater (gennemsnitlig ukrudt score på 0.868 og afgrøde score
på 0.957). Efter en afvejning af resultaterne og det faktum at Varma-Zisserman metoden er meget
beregningstung, dvs. den tager meget lang tid at træne og det tager flere timer at evaluere et enkelt
billede, valgte vi at fokusere det videre studie på TopMaxExG metoden alene.

6.2

Thistle Tool evalueret på enkeltbilleder

Efter den første udvikling og afprøvning af Thistle Tool, viste det sig, at når programmet blev
anvendt på billeder, det ikke var trænet på, kunne der opstå problemer med lokal
billednormalisering og valget af de 64 x 64 pixelfelter (patches), som programmet opererede med i
sin første udgave. Billednormaliseringen blev derfor ændret til global normalisering, og patch
størrelsen blev gjort afhængig af flyvehøjde, således at segmenteringen altid blev foretaget på
patches med cirka 1 m2 størrelse. I den første version dækkede en patch kun cirka 0,05 m2 ved
fotografering i 10 m højde og 1 m2 ved fotografering i 50 m højde. Det var næsten umuligt at
evaluere programmet på ikke-annoterede billeder, og desuden viste det sig vanskeligt at afgøre, om
der var tidsler i de små billedfelter.
Ved træning af Thistle Tool på et bredt udsnit af billederne fra billeddatabasen (15 marker), blev der
som gennemsnit opnået gode segmenteringer mellem tidsler og korn baseret på de annoterede
billeder. Ved at anvende mere end 10% af de grønneste pixels til segmentering i hver patch, blev
programmets præcision reduceret for billeder i alle højder, og billeder fra 50 m flyvehøjde gav lige
så gode resultater som billeder optaget i 30 m højde, hvorimod billeder optaget i lavere højde gav
marginalt dårligere analyseresultater (data ikke vist) (figur 6.1).
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Som gennemsnit for alle flyvehøjder gav TopMaxExG 5% modellen marginalt bedre præcision end
10% modellen, og i det videre arbejde blev 5% modellen anvendt. Dette betyder, at segmenteringen
bliver foretaget på grundlag af de 5 % pixels i patchen, som er mest grønne (dvs. har højest ExG
indeksværdi).

Accuracy (%)

100

95

90

85
0
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20 30 40 50 60 70 80 90 100
Procent pixels i patch anvendt til
segmentering

FIGUR 6.1
SAMMENHÆNG MELLEM BILLEDANALYSENS NØJAGTIGHED (ACCURACY) OG
ANDELEN AF PIXELS I PATCHES VED ANVENDELSE AF TOPMAXEXG MODELLER, SOM
ANVENDER FRA 1 TIL 100% PIXELS TIL SEGMENTERING. KURVEN VISER
GENNEMSNIT FOR BILLEDER OPTAGET I 30 OG 50 M HØJDE, SOM IKKE ADSKILTE SIG
FRA HINANDEN.

I figur 6.2 ses histogrammerne og den beregnede tærskelværdi for segmentering af afgrøde og
ukrudt ved træning af TopMaxExG 5% på billeder optaget i 15 marker i henholdsvis 30 og 50 m
højde. I begge tilfælde er tærskelværdien beregnet til 1,13. Af figur 6.2 fremgår det, at der for 30 m
flyvehøjde blot var 3 ud af 246 annoterede ukrudtspatches, som blev fejlklassificeret som afgrøde,
og 2 afgrødepatches ud af 246 annoterede afgrødepatches, som blev fejlklassificeret som afgrøde.
Der var således kun 5 patches ud af 492 patches som blev fejlklassificeret, hvilket svarer til 99%
accuracy. Ved 50 m flyvehøjde var accuracy 97%.
Selvom data fra træning af TopMaxExG modellerne viste, at der kan opnås en meget høj
gennemsnitlig accuracy på mere end 95% på tværs af de 15 marker (figur 6.1) , viste det sig dog
også, at enkelte marker skilte sig markant ud, når Thistle Tool bliver evalueret på ikke-annoterede
billeder fra disse marker, som det ikke var trænet på. Det skyldtes først og fremmest, at Thistle Tool
er trænet på klart definerede patches (ukrudt og afgrøde). Når Thistle Tool derimod anvendes og
evalueres på billeder fra nye marker, som ikke er annoteret, sker segmenteringen og evalueringen
på tilfældige patches, hvor der forekommer blandinger af afgrøde og ukrudt i alle blandingsforhold,
og hvor det desuden i visse tilfælde kan være vanskeligt at afgøre, om der er tidsler til stede i
patchen.
Ved evaluering af Thistle Tool i en tilfældig udvalgt vårbygmark med mange tidsler blev accuracy
bestemt til cirka 80% uafhængig af flyvehøjden. I en vinterhvedemark med få og spredte tidsler var
accuracy lidt højere, men resultatet var alligevel klart utilfredsstillende, da kun ganske få tidsler
blev korrekt klassificeret (figur 6.3). Accuracy er således ikke i sig selv et godt mål for
billedbehandlingens ydeevne. Hvis der kun er få tidsler til stede i en mark, og billedbehandlingen
konsekvent klassificerer alle patches som afgrøde, vil der opnås en høj accuracy, da langt de fleste
patches vil blive klassificeret korrekt, selvom tidslerne bliver fejlklassificeret. For at få et
tilfredsstillende resultat skal både tidsler og korn klassificeres korrekt.
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At afgrøden klassificeres korrekt, men mange tidsler overses af Thistle Tool i vinterhveden (figur
6.3), er et indicium på, at den automatisk bestemte tærskelværdi ikke er optimal i vinterhveden.

FIGUR 6.2
HISTOGRAM FRA THISTLE TOOL SOM BESKRIVER TOPMAXEXG 5%
FORDELINGEN FOR UKRUDT OG AFGRØDE EFTER TRÆNING PÅ
ANNOTEREDE BILLEDER FRA HENHOLDSVIS 30 OG 50 M. VED
BEGGE FLYVEHØJDER BLEV TÆRSKELVÆRDIEN BEREGNET TIL
1,13. X-AKSEN ANGIVER TOPMAXEXG 5% VÆRDI OG Y AKSEN
ANGIVER ANTAL PATCHES.

Ved specifikt at træne Thistle Tool på billeder fra vinterhvedemarken som ligger til grund for figur
6.3, blev der beregnet en betydelig lavere tærskelværdi, 0,73 mod 1,13 i den generelle model (figur
6.4). Blev den lavere tærskelværdi anvendt på billederne fra bygmarken, blev en meget stor del af
kornet klassificeret som tidsler.
Det er således vist, at den fuldautomatiske version af Thistle Tool med en fast tærskelværdi ikke er
anvendelig i alle tilfælde, da snitfladen mellem tidsler og korn ikke er universel for alle afgrøder og
lysforhold. Der findes således ikke én tærskelværdi til den nuværende udgave af Thistle Tool, som
kan segmentere tidsler i alle kornmarker.
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FIGUR 6.3
EVALUERING AF THISTLE TOOL (TOPMAXEXG 5%) FRA ENKELTBILLEDER FRA HENHOLDSVIS EN
BYGMARK OG EN HVEDEMARK, HVOR DER ER OPTAGET CIRKA 25 BILLEDER I HVER FLYVEHØJDE.
EVALUERINGEN ER FORETAGET PÅ 50 PATCHES PR. BILLEDE.
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FIGUR 6.4
HISTOGRAM FRA THISTLE TOOL SOM BESKRIVER TOPMAX EXG 5% FORDELINGEN FOR
UKRUDT OG AFGRØDE EFTER TRÆNING PÅ ANNOTEREDE BILLEDER FRA DEN
VINTERHVEDEMARK, SOM BLEV FEJLSEGMENTERET I FIGUR 6.3. DEN OPTIMALE
TÆRSKELVÆRDI ER BEREGNET TIL 0,73. X-AKSEN ANGIVER TOPMAXEXG VÆRDI OG Y AKSEN
ANGIVER ANTAL PATCHES.

FIGUR 6.5
SAMMENHÆNG MELLEM BILLEDANALYSENS ACCURACY OG DEN ANVENDTE TÆRSKELVÆRDI
I TOPMAXEXG 5% MODELLEN. DE 5 ANALYSEREDE BILLEDER ER FRA 5 FORSKELLIGE MARKER
MED MEGET VARIERENDE LYS OG FARVEFORHOLD. AF FIGUREN FREMGÅR DET, AT DEN
OPTIMALE TÆRSKELVÆRDI ER LAVEST FOR BILLEDE 5 OG HØJEST FOR BILLEDE 3.
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FIGUR 6.6
SAMMENHÆNG MELLEM KORREKT BESTEMT TIDSEL- OG KORNPATCHES I TO MARKER.
VARIATIONEN ER FREMKOMMET VED AT ÆNDRE PÅ TÆRSKELVÆRDIEN I TOPMAXEXG 5%.

At tærskelværdien varierer mellem marker fremgår af figur 6.5, hvor tilfældige billeder fra 5
udvalgte marker er analyseret med forskellige tærskelværdier i TopMaxExG 5%. De 5 marker blev
udvalgt på grundlag af deres forskelligheder, således at de repræsenterer et vidt spænd af lys og
farvevariation. Figur 6.5 viser, at Thistle Tool i sin automatiske version med én
standardtærskelværdi ikke vil give den højest mulige accuracy, men at der til hver mark er knyttet
en tærskelværdi. Figuren viser også, at accuracy kommer meget tæt på 100 %, hvis tærskelværdien
er optimeret til den enkelte mark med ensartede billeder.
Evalueringerne af Thistle Tool viste endvidere, at der ved justering af tærskelværdien blev fundet en
negativ korrelation mellem korrekt bestemte tidselpatches og korrekt bestemte kornpatches (figur
6.6). Det betyder, at jo flere tidsler man ønsker at få med i segmenteringen, jo større risiko er der,
for at korn bliver fejlklassificeret som tidsler. Når man nærmer sig 100% korrekt klassificerede
tidsler vil man ofte få ganske meget korn fejlbestemt som tidsler. Dette kan man også se på
histogrammerne fra træningen af Thistle Tool (figur 6.2 og 6.4), hvor det fremgår, at der er et vist
overlap mellem tidsler og korn, og skulle man ønske at få alle tidsler korrekt bestemt, må man leve
med at en andel af korn også kommer med.

6.3

eCognition

Ved sammenligning af analyseresultater med Thistle Tool og eCognition baseret på 4 flyvehøjder og
de to marker (vårbyg og vinterhvede), som er præsenteret i figur 6.3), fremgår det, at eCognition
giver lidt bedre resultater i vårbyg og meget bedre resultater i vinterhvede. I vinterhveden var
resultaterne med eCognition ikke påvirket af flyvehøjden (data ikke vist) i modsætning til Thistle
Tool, som gav klart utilfredsstillende resultater ved fotografering i 50 m højde (figur 6.3).
eCognition gav således lovende resultater og det er sandsynligt, at den objektorienterede tilgang i
eCognition rummer fordele, som er af afgørende betydning. En del af Thistle Tools
fejlsegmenteringer skete i sprøjtesporene, som ofte blev klassificeret som tidsler. Denne fejl
forekom stort set ikke i eCognition, hvilket må tilskrives form-elementet i eCognition. Thistle Tool
klassificerede sprøjtesporene som ukrudt fordi der enten var grønskud eller bundukrudt i sporene.
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FIGUR 6.7
SAMMENLIGNING AF THISTLE TOOL OG ECOGNITION I HENHOLDSVIS VÅRBYG OG VINTERHVEDE VED
ANVENDELSE AF DEFAULT TÆRSKELVÆRDIEN I TOPMAXEXG 5% (THISTLE TOOL). SENSITIVITY ANGIVER
DEN ANDEL AF PATCHES MED TIDSLER SOM BLEV KORREKT BESTEMT OG SPECIFICITY ANGIVER DEN ANDEL
AF PATCHES MED KORN SOM BLEV KORREKT BESTEMT. VÆRDIERNE ER MIDDELVÆRDIER AF 4
FLYVEHØJDER.

6.4

Fastsættelse af tærskelværdien i Thistle Tool

Som vist i det foregående, må det forventes, at tærskelværdien i Thistle Tool ofte ville skulle justeres
til den givne mark. I den nuværende udgave af Thistle Tool, er der ikke nogen nem måde at finde
den optimale tærskelværdi på. En bruger må skyde sig ind på tærskelværdien ved at prøveanalysere
nogle billeder fra den mark, som skal kortlægges, vurdere resultatet og derefter analysere hele
marken. I visse tilfælde, må det imidlertid forventes, at det kan være nødvendigt at foretage endnu
en justering af tærskelværdien, hvis resultatet ikke er tilfredsstillende. I figur 6.8 (øverst) er vist et
eksempel med fotografering i lav højde og anvendelse af en model med små patches. En hurtig
vurdering kunne lede til den konklusion, at detektionen er tilfredsstillende, da tidselpletten i højre
side af billedet, synes at være detekteret. Ved at zoome ind, bliver det imidlertid klart, at en del
tidsler ikke er detekteret (figur 6.8 - midterst), og endnu mere klart ved endnu kraftigere zoom
(figur 6.8 - nederst).
Den brugerbestemte tærskelværdi vil således være afhængig af, hvor mange detaljer brugeren kan
se på billederne. Hvis brugeren justerer tærskelværdien ind efter de tidselkolonier, som kan ses på
billeder fra 100 m højde, vil der blive observeret færre tidsler, end hvis billederne er fra 10 m højde,
hvor alle tidsler kan ses. Jo flere detaljer i billederne, jo lavere tærskelværdi, og jo større areal vil
blive klassificeret som tidsler.
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FIGUR 6.8
ILLUSTRATION AF THISTLE TOOLS EVNE TIL AT DETEKTERE TIDSLER VED STANDARD TÆRSKELVÆRDIEN. PÅ AFSTAND,
SER DET UD TIL AT TÆRSKELVÆRDIEN ER VELVALGT, DA KOLONIEN AF TIDSLER I BILLEDETS HØJRE SIDE ER
DETEKTERET (ØVERST). BILLEDET ØVERST I MIDTEN VISER KORNET, HVOR TIDSLERNE ER BLÆNDET, OG ØVERST TIL
HØJRE ER TIDSLERNE VIST OG KORNET ER BLÆNDET. I MIDTEN ER DER ZOOMET IND, OG NEDERST ER DER ZOOMET
ENDNU MERE IND. VED AT ZOOME IND SER MAN, AT TÆRSKELVÆRDIEN SKAL REDUCERES, HVIS MAN ØNSKER ALLE
TIDSLERNE DETEKTERET.

6.5

Kort baseret på geo-refererede ortomosaikker

I de indledende faser med sammensætning af enkeltbilleder til kort, blev Microsoft ICE
(http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/) anvendt til at danne stitchede
billeder (såkaldt panoramaer). Microsoft ICE er det bedste panoramaprogram, vi har prøvet, når
det handler om at sætte billeder ”pænt” og hurtigt sammen. 50-100 billeder kan sættes sammen på
nogle få minutter. Ulempen ved Microsoft ICE er, at det ikke kan anvende GPS informationer
knyttet til det enkelte billede, og hvad værre er, det foretager lys- og farvekorrektioner, som gør det
sammensatte billede uegnet til billedanalyse. Som det fremgår af figur 6.9, er der en klar lysgradient
fra bunden til toppen af det sammensatte billede. Denne gradient er ikke reel, men skyldes at
billederne er optaget i fuld sol, og at hvert enkelt billede var lysere i bunden end i toppen, da
solindstrålingen kom fra toppen. Derved vil der være flere skygger i toppen af billederne end i
bunden, og denne effekt overføres og forstærkes af Microsoft ICE.
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Pix4DMapper giver ikke en tilsvarende lys- og farvegradient og kan anvende GPS informationer
knyttet til billeder og/eller kontrolpunkter i marken, som gør georeferering mulig. Ulempen ved
Pix4DMapper i forhold til Microsoft ICE er at det kræver stor computerkraft, da det er
beregningstungt at danne ortomosaikker. For en computer med 32 GB RAM, vil det typisk tage et
par timer at danne et kort over en mark på 2-3 hektar, når billederne er taget i 50 m højde, hvilket
svarer til cirka 150-200 enkeltbilleder.

FIGUR 6.9
PANORAMA DANNET MED MICROSOFT ICE HVOR DER SES EN LYSGRADIENT I DET
SAMMENSATTE BILLEDE.

6.5.1
Georeferering
Generelt har Pix4DMapper ikke haft problemer med at sætte billeder sammen, når der har været
det fornødne billedoverlap, men forsøgene med georeferering i vinteren 2014-15 viste programmets
begrænsninger. Fotografering af en græsmark med få strukturer under meget dårlige lysforhold
(tykt skydække) sidst i november, gav billeder, som kun kunne sættes sammen til kort, når de var
optaget i 20 m og 40 m højde. Billeder fra 70 m højde kunne ikke sættes sammen med
Pix4DMapper. I fuld sol var der ingen problemer med at sammensætte billederne fra 70 m højde.
Det var der heller ikke med billederne fra vinterhvedemarken, som havde flere strukturer.
Dårlige lysforhold gav større geografisk fejlvariation end gode lysforhold, da enkelte
referencepunkter var fejlplaceret på kortene (figur 6.10). Under gode lysforhold var der ikke
fejlplaceringer men blot varierende præcision (figur 6.11). Præcisionen var høj, hvis der både var
mange strukturer i billederne, gode lysforhold (vintersædsmarken i fuld sol i november 2014), og
kortet var geo-refereret med mange kontrolpunkter. Ved anvendelse af 15 kontrolpunkter på 2 ha
blev der opnået en meget stor nøjagtighed (figur 6.12).
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FIGUR 6.10
AFVIGELSE (METER) AF REFERENCEPUNKTERS PLACERING PÅ KORT AF GRÆSMARK
FOTOGRAFERET UNDER MEGET DÅRLIGE LYSFORHOLD SIDST I NOVEMBER. KORTET ER
GEOREFERERET PÅ BASIS AF 5 KONTROLPUNKTER OG DRONENS GPS. FLYVEHØJDEN VAR 20 M.
FIRE MÅLEPUNKTER ER FEJLPLACERET (STOR AFVIGELSE). AFVIGELSE ER ANGIVET I METER.
BORTSET FRA DE 4 FEJLPLACEREDE REFERENCEPUNKTER LIGGER ALLE REFERENCEPUNKTER
INDEN FOR 1 M NØJAGTIGHED

FIGUR 6.11
AFVIGELSE (METER) AF REFERENCEPUNKTERS PLACERING PÅ KORT AF GRÆSMARK
FOTOGRAFERET I FULD SOL. KORTET ER GEOREFERERET PÅ BASIS AF 5 KONTROLPUNKTER OG
DRONENS GPS. FLYVEHØJDEN VAR 70 M. INGEN MÅLEPUNKTER ER FEJLPLACERET, MEN DER
ER EN GENEREL AFVIGELSE I NORDØSTLIG RETNING. AFVIGELSE ER ANGIVET I METER. ALLE
REFERENCEPUNKTER LIGGER INDEN FOR 0,6 M NØJAGTIGHED.
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FIGUR 6.12
AFVIGELSE (METER) AF REFERENCEPUNKTERS PLACERING PÅ KORT AF VINTERHVEDEMARK I
NOVEMBER FOTOGRAFERET I FULD SOL. KORTET ER GEOREFERERET PÅ BASIS AF 15
KONTROLPUNKTER OG DRONENS GPS. FLYVEHØJDEN VAR 70 M. INGEN MÅLEPUNKTER ER
FEJLPLACERET, OG ALLE REFERENCEPUNKTER LIGGER INDEN FOR 5 CM NØJAGTIGHED. AFVIGELSE
ER ANGIVET I METER.

Uden kontrolpunkter opmålt på jorden, var den gennemsnitlige fejl på kortet omkring 2,5 m, når
kun dronens GPS blev anvendt i geo-refereringen (figur 6.13). Denne fejl blev markant reduceret
ved at anvende 3 kontrolpunkter på jorden – og ved 6 kontrolpunkter var fejlen nedbragt til under
10 cm (figur 6.14). Den store fejl ved brug af dronens GPS alene, skyldtes at punkterne på kortet var
forskudt i nord-østlig retning. Denne fejl blev elimineret ved at anvende kontrolpunkter. Fejlen ville
i praksis også kunne elimineres ved at tilpasse det dannede kort til eksisterende markgrænser.
Præcisionen øges med et stigende antal kontrolpunkter (figur 6.14).
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FIGUR 6.13
AFVIGELSE (METER) AF REFERENCEPUNKTERS PLACERING PÅ KORT AF VINTERHVEDEMARK I
NOVEMBER FOTOGRAFERET I FULD SOL. KORTET ER ALENE GEOREFERERET PÅ BASIS AF
DRONENS GPS. FLYVEHØJDEN VAR 70 M. AFVIGELSE ER ANGIVET I METER. DRONENS GPS
GIVER EN FORHOLDSVIS HØJ PRÆCISION MEN EN DÅRLIG NØJAGTIGHED PÅ GRUND AF EN
SYSTEMATISK FEJL.

FIGUR 6.14
SAMMENHÆNG MELLEM ET STIGENDE ANTAL KONTROLPUNKTER PÅ JORDEN OG DEN
GENNEMSNITLIGE FEJL PÅ ORTOMOSAIK AF GRÆSMARK FOTOGRAFERET I FULD SOL I 70
M HØJDE.

6.6

Tidselkort baseret på dronefotos i marken

Den afsluttende evaluering af Thistle Tool blev foretaget ved at kortlægge en vårbyg- og en
vinterhvedemark nær landsbyen Vinstrup på Midtsjælland umiddelbart før høst i 2015.
Vårbygmarken var kuperet med kraftige tidselpletter. Vinterhvedemarken var forholdsvis flad, og
rummede både områder med kraftige tidselpletter og store områder helt uden tidsler.
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FIGUR 6.15
OVERBLIK OVER DE TO MARKER VED VINSTRUP PÅ MIDTSJÆLLAND. VÅRBYG TIL VENSTRE OG
VINTERHVEDE TIL HØJRE.

Der blev anvendt 232 billeder til at danne ortomosaikken af bygmarken og 143 billeder i
vinterhvedemarken. Ortomosaikken i vårbyggen dækkede cirka 3 ha og i vinterhveden cirka 2 ha.
Begge ortomosaikker var af høj kvalitet og de markerede referencepunkter på jorden viste god
overensstemmelse mellem RTK-GPS målinger på jorden og kortet. Alle referencepunkter havde en
fejl på mindre end en meter.

FIGUR 6.16
ORTOMOSAIKKER AF VÅRBYGMARKEN (VENSTRE) OG VINTERHVEDEMARKEN (HØJRE)

Det blev besluttet at analysere ortomosaikkerne med tre tærskelværdier. I vårbyggen blev det
defaultværdien (1,13) og værdier som var henholdsvis 15% og 30% højere, hvilket vil sige at der blev
taget mindre og mindre ukrudt med. I vinterhveden var det ligeledes defaultværdien som dannede
udgangspunkt og den blev suppleret med værdier, som var henholdsvis 15% og 30% lavere, hvilket
vil sige, at der blev taget mere og mere ukrudt med. I figur 6.17 ses et eksempel på resultatet af de
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tre segmenteringer i vårbyg, og på grundlag af visuel vurdering af sammenhængen mellem Thistle
Tools segmenteringer og de synlige tidsler på billederne, blev det besluttet at anvende en 30% større
tærskelværdi end defaultværdien i det videre arbejde. På lignende måde blev det besluttet at
anvende default-tærskelværdien i vinterhveden.

FIGUR 6.17
INDLEDENDE ANALYSE MED THISTLE TOOL FOR AT VURDERE OM DEN
AUTOMATISKE TÆRSKELVÆRDI SKAL JUSTERES. ET UDSNIT AF ORTOMOSAIKKEN
I VÅRBYG ER KLIPPET UD OG ANALYSERET MED 3 FORSKELLIGE
TÆRSKELVÆRDIER. ØVERST DEFAULTVÆRDIEN (1, 13), I MIDTEN 15% HØJERE OG
NEDERST 30% HØJERE TÆRSKELVÆRDI.

Ukrudtsregistreringerne på jorden viste, at der var en systematisk effekt af, hvordan ukrudtet blev
registreret. Når to personer gik i hver sin side af det sprøjtede område mellem to sprøjtespor, og
registrerede det ukrudt de kunne se over afgrøden, blev der registreret betydelig mindre ukrudt end
når de gik ind i afgrøden, og fik det ukrudt med, som stod nede i afgrøden. Dette ukrudt kunne ikke
ses fra sprøjtesporene, med mindre det var meget tæt på dem (1-2 m). Det var kun cirka en tredjedel
af tidselkolonierne, som ragede op over bygafgrøden (figur 6.18). Noget lignende gjorde sig
gældende i vinterhvede, men det blev ikke undersøgt specifikt, hvor meget ukrudt, som blev skjult
af afgrøden.
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FIGUR 6.18
SAMMENHÆNG MELLEM UKRUDT REGISTRERET OVER AFGRØDEN OG UKRUDT
REGISTRERET OVER OG UNDER AFGRØDEN I VÅRBYG.

Bortset fra mindre solitære planter, som sjældent blev detekteret af Thistle Tool, var der god
overensstemmelse mellem ukrudt registreret på jorden og ukrudt registreret ved hjælp af Thistle
Tool (figur 6.19), selvom der var en generel overestimering ved hjælp af Thistle Tool i forhold til det
ukrudt som ragede op over afgrøden. I forhold til det samlede areal med ukrudt, både over afgrøden
og nede i afgrøden, underestimerede Thistle Tool ukrudtsforekomsten.
Der var god overensstemmelse mellem det samlede areal vurderet med ukrudt (over og under
afgrøden) på jorden, og det areal man visuelt kunne identificere med ukrudt på ortomosaikken i
vårbyg (data ikke vist).

Thistle Tool beregnet areal
(m2)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0
20
40
60
Arealdække med ukrudt over afgrøden (m 2)
FIGUR 6.19
SAMMENHÆNG MELLEM UKRUDT REGISTRERET OVER AFGRØDEN AF TO PERSONER
PÅ JORDEN OG AREAL MED UKRUDT BESTEMT AF THISTLE TOOL I VÅRBYG.
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Thistle Tool beregnet
areal (%)

I vinterhvede var der en generel lav korrelation mellem tidselpletternes relative størrelse inden for
hver registreringsflade vurderet fra jorden og det tilsvarende areal bestemt med Thistle Tool.
Thistle Tool overestimerede generelt arealet (figur 6.20). Ved at sammenligne Thistle Tools
estimeringer med vurderinger af ukrudtsdække baseret på ortomosaikken af vinterhveden, blev der
opnået en meget høj korrelation (6.21). Dette skyldes, at en betragtelig del af tidslerne stod nede i
afgrøden, og de blev ikke registreret i vinterhveden, hvor registreringen udelukkende blev foretaget
fra sprøjtesporene.
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FIGUR 6.20
SAMMENHÆNG MELLEM PROCENT UKRUDTSDÆKKE OVER AFGRØDEN I
REGISTRERINGSFLADER OG DET TILSVARENDE UKRUDTSDÆKKE BESTEMT AF
THISTLE TOOL I VINTERHVEDE.
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FIGUR 6.21
SAMMENHÆNG MELLEM PROCENT UKRUDTSDÆKKE I VURDERINGSFLADER
VURDERET UD FRA ORTOMOSAIKKEN OG UKRUDTSDÆKKE BESTEMT AF
THISTLE TOOL I VINTERHVEDE.
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6.7

Herbicidtildelingskort

Hvis størrelsen og placeringen af de felter med tidsler, som blev bestemt med Thistle Tool, passede
til marksprøjten, ville der være overensstemmelse mellem ukrudtskort og herbicidtildelingskort.
Dette er dog under forudsætning af, at tilstedeværelsen af en tidsel udløser en herbicidtildeling. Da
det kun vil værre de færreste, som råder over en sprøjte, som kan tildele herbicider så nøjagtigt, har
vi foretaget en række beregninger, som viser, hvordan forskellige sprøjter bidrager til
herbicidreduktionen baseret på de fremstillede ukrudtskort. I figur 6.22 (byg) og figur 6.23
(vinterhvede) er patches med tidsler markeret med rødt, og det er disse ukrudtskort, som danner
udgangspunkt for herbicidtildelingskortene.

FIGUR 6.22
TIDSELKORT BASERET PÅ BILLEDANALYSE AF ORTOMOSAIK FRA VÅRBYGMARKEN VED VINSTRUP.
TIDSLERNE ER MARKERET MED RØDT.

Der er i det følgende taget udgangspunkt i, at en landmand vil vælge at behandle alle kvadrater med
tidsler. I praksis vil der naturligvis være tilfælde, hvor det drejer sig om solitærplanter, som det med
nuværende udstyr ikke altid betaler sig at bekæmpe, men omvendt vil der ofte være mindre, skjulte
tidselskud omkring en sådan solitærplante, som på sigt kan give ophav til en koloni. Derfor er der i
det følgende – med baggrund i de lave bekæmpelsestærskler – taget udgangspunkt i, at selv de små
bestande/pletter bør bekæmpes.
Da der ved overflyvningerne er anvendt alm. GPS-udstyr med en præcision på få meter, er det i
praksis markens kanter, som er rimeligt målfaste, der beskriver præcisionen af tidselkortet. Denne
præcision er næppe tilstrækkeligt til meget præcise sprøjter, som kan behandle 1 m2. Meget få
sprøjter i dag kan styre de individuelle dyser, hvorimod en del sprøjter har bomsektioner, som kan
styres individuelt. Sådanne bomsektioner har ofte en bredde på 6 meter eller større, og her er
kortenes præcision tilstrækkelig. Hvis der således lægges behandlede zoner med 3 meters radius
rundt om alle tidselforekomsterne (for at simulere 6 meter bomsektioner), bliver tildelingskortet
som vist i figur 6.23. Hermed forsvinder en væsentlig del af potentialet for kemibesparelse, men det
opvejes af en større chance for at ramme alle tidsler.
Ideelt set burde de behandlede zoner være rektangulære og parallelle med sprøjtesporene, men
tidligere erfaringer viser, at det ikke har nogen større praktisk betydning for de beregninger, som er
vist i tabel 6.1 og 6.2.
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FIGUR 6.23
VÅRBYGMARKEN VED VINSTRUP. TILDELINGSKORT (RØDE OG GRØNNE OMRÅDER) VED INDLÆGGELSE AF
BEHANDLEDE ZONER MED 3 METERS RADIUS OMKRING HVER TIDSELFOREKOMST.

FIGUR 6.24
VÅRBYGMARKEN VED VINSTRUP. TILDELINGSKORT VED BEHANDLING MED STOR PRÆCISION (RØDE
OMRÅDER), SAMT ZONER MED RADIUS PÅ 3 METER (GRØNNE), 6 METER (TURKIS), 9 METER (GULE) OG 12
METER (ORANGE) OMKRING HVER TIDSELFOREKOMST.

Tabel 6.1 viser konsekvenserne i form af herbicidomkostning, idet der er taget udgangspunkt i en
sprøjtning før høst med et glyphosatprodukt med 3 liter pr. ha (kemipris 165 kr. pr. ha).
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TABEL 6.1.
VÅRBYGMARKEN VED VINSTRUP. BEHANDLEDE AREALER OG KEMIOMKOSTNINGER VED FORSKELLIGE
BEHANDLINGSSTRATEGIER. BASISBEHANDLING ER ANTAGET AT VÆRE SPRØJTNING MED 3 LITER GLYFONOVA 360
SL PR. HA (LANDMANDSPRIS 2015 CA. KR. 55 KR. PR. LITER INKL. PESTICIDAFGIFT EKSKL. MOMS – EFTER ANONYM
(2015)).

Bekæmpelsesstrategi

Behandlet areal,
ha

Glyphosatpris i
alt, kr.

Reduktion af
kemipris og
potentiel
miljøbelastning,
pct.

Behandling af hele
marken

3,07

507

0

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 12
meters radius
omkring disse

2,56

422

17

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 9
meters radius
omkring disse

2,29

378

25

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 6
meters radius
omkring disse

1,99

328

35

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 3
meters radius
omkring disse

1,24

205

60

Behandling af
tidselforekomster
alene (1 m2 felter)

0,28

46

91

Figur 6.25 viser tildelingskort, som er fremkommet på helt tilsvarende vis for hvedemarken ved
Vinstrup, og tabel 6.2 viser behandlede arealer og kemiomkostninger.
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FIGUR 6.25
VINTERHVEDEMARKEN VED VINSTRUP. TILDELINGSKORT VED BEHANDLING MED STOR PRÆCISION (RØDE
OMRÅDER), SAMT ZONER MED RADIUS PÅ 3 METER (GRØNNE), 6 METER (BLÅ), 9 METER (GULE) OG 12 METER
(ORANGE) OMKRING HVER TIDSELFOREKOMST.
TABEL 6.2.
VINTERHVEDEMARKEN VED VINSTRUP. BEHANDLEDE AREALER OG KEMIOMKOSTNINGER VED FORSKELLIGE
BEHANDLINGSSTRATEGIER. BASISBEHANDLING ER ANTAGET AT VÆRE SPRØJTNING MED 3 LITER GLYFONOVA 360
SL PR. HA (LANDMANDSPRIS 2015 CA. KR. 55 KR. PR. LITER INKL. PESTICIDAFGIFT EKSKL. MOMS).

Bekæmpelsesstrategi

Behandlet areal,
ha

Glyphosatpris i
alt, kr.

Reduktion af kemipris
og potentiel
miljøbelastning, pct.

Behandling af hele
marken

2,15

355

0

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 12
meters radius
omkring disse

1,50

248

30

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 9
meters radius
omkring disse

1,38

227

36

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 6
meters radius
omkring disse

1,23

203

43

Behandling af
tidselforekomster
samt zoner med 3
meters radius
omkring disse

1,00

166

53

Behandling af
tidselforekomster
alene (1 m2 felter)

0,39

65

82
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I begge marker er der således tale om store besparelsespotentialer i kemiomkostninger på 80-90
pct. ved behandling med høj præcision, og potentialer omkring 50-60 pct. ved teknologi, som er
almindeligt udbredt i dag. Dette skal ses i lyset af, at de to marker har tidselbestande, som er store i
forhold til gennemsnitsmarker. I en gennemsnitsmark, som behandles med glyphosat før høst, vil
potentialet for besparelse derfor være større end i de to viste eksempler.
Da beregningerne ovenfor er baseret på anvendelse af et bestemt produkt, vil reduktionen i
potentiel pesticidbelastning være proportional med reduktionen i behandlet areal. Derfor er der
ikke medtaget en kolonne til at vise pesticidbelastning i tabellerne 6.1 og 6.2
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7. Diskussion og perspektiver

7.1

Forsknings- og udviklingsaspekter

Formålet var at udvikle en procedure for dannelse af ukrudtskort ved hjælp af billeder fra droner,
og at afsøge og afhjælpe de svage led, som der måtte være.
Droneteknologien er forbedret markant igennem projektperioden, og der findes nu små
multirotordroner til cirka 10.000 kr., som har gode flyveegenskaber og tager gode billeder.
Fastvingedroner, som er meget dyrere, er dog mere velegnede til kortlægning af store arealer på
grund af deres længere flyvetid, men dem har vi ikke arbejdet med i projektet. Generelt vil billeder
fra fastvingedroner have en lidt lavere opløselighed (flyver i større højde) og være af en lidt
dårligere kvalitet (anvender lettere kameraer), end de billeder, som vi har anvendt i projektet. Om
det har nogen afgørende betydning vides ikke. Med det udstyr, som har været anvendt i projektet, er
det muligt at fotografere cirka 1 ha pr. minut og samtidig opnå gode skarpe billeder med en
opløselighed på cirka 1,5 cm pr. pixel.
At sætte billederne sammen til kort byder ikke på nævneværdige tekniske problemer, men det er
dyr software, som skal anvendes. Er billederne skarpe, er der det fornødne billedoverlap, og er de
optaget under stabile lysforhold, er alle forudsætninger til stede for at få gode ortomosaikker. Ved at
anvende dronens GPS til at positionere billederne, kan de sættes sammen til målfaste kort med
relativ stor geografisk nøjagtighed. Vil man have centimeters nøjagtighed, må dronen enten
anvende RTK-GPS, eller der må anvendes kontrolpunkter på jorden, med præcise GPS positioner.
Med 4-8 kontrolpunkter kan nøjagtigheden bringes ned på under en halv meter, og har man mange
kontrolpunkter, kan nøjagtigheden bringes helt ned på nogle ganske få centimeter. Dette vil der dog
ikke være behov for i forbindelse med kortlægning af ukrudt. Opmåling af kontrolpunkter er
tidskrævende, men vil kunne forsvares økonomisk, hvis de er permanente og anvendes i flere år.
Dannelse af ortomosaikker kræver stor regnekraft og tager forholdsvis lang tid (timer), og
datalogisk er det muligt at springe dette tidskrævende led over, men det har ikke været en mulighed
i projektforløbet, da det kræver et stort udviklingsarbejde.
Den automatiske billedanalyse, hvor tidslerne detekteres, var den største faglige udfordring i
projektet. Et samspil mellem farve- og teksturanalyser måtte opgives, da teksturanalyserne var så
beregningstunge, at det ikke gav mening at fortsætte med dem inden for dette projekts rammer.
Denne beslutning var mulig, fordi farveforskellen mellem tidsler og korn generelt var så stor, at
teksturanalysen kun gav marginale forbedringer ved anvendelse sammen med farveanalysen.
Det udviklede program til billedanalyse, Thistle Tool, virker således alene på grundlag af
farveforskelle mellem tidsler og korn, og kan derfor ikke skelne grønne planter fra hinanden, hvilket
muligvis kan være et problem i marker med udlæg, bundukrudt og grønskud. Tekstur- og
formbaserede løsninger bør derfor ikke afskrives, og der findes metoder til teksturanalyse, som ikke
er lige så beregningstunge, som de metoder vi afprøvede i projektet.
Det tog meget længere tid at træne og teste relevante metoder til billedanalyse end forventet, fordi
billedannoteringen viste sig at være meget tidskrævende. Da den automatiske billedanalyse i
princippet skal virke på billeder fra alle marker, var det afgørende, at træningen af algoritmerne
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foregik på et så stort og varierende billedmateriale som muligt, hvilket krævede mange
annoteringer.
Arbejdet med annoteringerne kunne have været gjort mere overkommeligt, hvis der fra starten
havde været foretaget valg med hensyn billedanalysens ønskede præcision og den skala, som
billedanalyseprogrammet skal arbejde ud fra. Disse valg var dog meget vanskelige at træffe, da
deres konsekvenser for en senere implementering af ukrudtskort i sted-specifik ukrudtsbekæmpelse
ikke var kendt. Vil man nøjes med at kunne identificere store tidselkolonier på adskillige
kvadratmeter, eller vil man også kunne identificere små kolonier og solitære tidsler? Hvad man
gerne vil, hænger i høj grad sammen med, hvad man kan, og når man ikke ved det, er det svært at
træffe beslutninger. Der er ingen tvivl om, at det eksempelvis ville have været meget tidsbesparede,
hvis vi fra starten havde lagt os fast på at identificere tidselkolonier på eksempelvis mindst 10 m2.
Dette ville have betydet, at vi allerede i projektets andet år kunnet have afprøvet
kortlægningsprocedurerne under praktiske markforhold og samtidig have haft mere tid til at
automatisere algoritmerne. Ulempen ville være, at vi så havde afskåret os fra at kortlægge små
kolonier og enkeltplanter. Konsekvensen af et sådant valg er uklart, da betydningen af at kunne
agere i forhold til små kolonier og enkeltplanter i praksis er ukendt.
Projektet har vist, at det har stor betydning, hvordan man evaluerer billedanalyseprogrammer.
Træner man et program på annoterede billeder, og tester det på annoterede områder i andre
billeder fra samme billedserier, kan der dokumenteres en imponerende ydeevne, som dog ikke i sig
selv giver garanti for, at programmet er egnet til at detektere tidsler generelt. Det skyldes, at lys- og
farveforhold kan variere meget fra mark til mark, og at måden billedanalysemetoder trænes og
evalueres på også kan være afgørende. I projektet har der været anvendt 4 forskellige
evalueringsmetoder, som alle rummer fordele og ulemper – og som giver forskellige resultater med
hensyn til ydeevne. Vi endte op med at foretrække at evaluere Thistle Tool på cirka 1 m2 store
patches uanset flyvehøjde, da TopMaxExG 5% metoden virkede godt på patches i denne størrelse,
og denne patchstørrelse samtidig er relevant i forhold til ukrudtskort.
Det var forventet, at ukrudtsregistreringer i marken var den mest ”sande” reference at evaluere
Thistle Tool i forhold til. Registreringerne i marken viste sig dog at være problematiske, da det var
meget vanskeligt at registrere de tidsler, som ikke ragede op over afgrøden, og dem var der langt
flere af end forventet. Disse tidsler kan kun ses i en radius på 1-2 meter fra den person, som
foretager registreringerne fra jordoverfladen, og det er derfor uoverkommeligt manuelt at registrere
alle tidsler på større arealer. Ved inspektion af billederne taget i 50 m højde, kunne man se mange
af de tidsler, som stod nede i afgrøden, og som blev overset ved registreringerne på jorden.
Inspektion af billederne optaget af dronen var således en mere ”sand” reference end inspektioner på
jorden, når det gælder tidselkolonier, da tidselkolonier ofte vil bestå af en central kerne med store
tidsler, som rager op over afgrøden omkranset af mindre tidsler, som står nede i afgrøden. Når det
derimod gælder mindre solitære planter, som rager op over afgrøden, var registreringerne på jorden
mere troværdige, da det ofte ikke var muligt at se de solitære planter på billederne. Især ikke når de
ikke var omgivet af mindre planter nede i afgrøden, hvad de ofte ikke var. Thistle Tool detekterede
dem heller ikke.
Projektet har således vist, at man når frem til forskellige konklusioner med hensyn til Thistle Tools
ydeevne, alt efter om programmet evalueres på grundlag af visuel inspektion af billeder eller
markobservationer. Visuel vurdering af billeder er den bedste reference, hvis man også ønsker at
detektere tidslerne nede i afgrøden, og i dette tilfælde, er flyvehøjden afgørende, fordi man kan se
flere små tidsler ved lav flyvehøjde end ved høj.
Det har ikke været muligt at gøre Thistle Tool fuldautomatisk, da tærskelværdien i den nuværende
udgave må justeres til den enkelte mark. Dette udelukker dog ikke, at det er muligt. Der findes
mange teknikker, som ikke er prøvet, og det ville være oplagt at prøve nogle af disse. Det er således
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lykkedes at finde en automatisk estimering at tærskelværdien i et program, som adskiller grønne
planter fra jord (Rasmussen et al., 2007).
Vi har i projektet foretaget en indledende undersøgelse af eksisterende programmer, som ville
kunne udgøre et alternativ til Thistle Tool. eCognition, som er udviklet til analyse af satellitbilleder,
er et eksempel på et sådant generelt system. Systemet er meget omfattende, og en detektering af
tidsler vil formodentlig kun udnytte et lille hjørne af systemet, der til gengæld har funktioner, som
Thistle Tool i dag savner. Især objektorienteringen (sammenhængende pixels) virker oplagt at
overføre til Thistle Tool, da dette element er den mest oplagte forklaring på, at eCognition generelt
gav bedre resultater end Thistle Tool. For den enkelte bruger vil programmets pris og krav til
uddannelse formodentlig være en alvorlig begrænsende faktor.
Ved projektets start var det ikke muligt at finde studier, som viste, at det kan lade sig gøre at
kortlægge tidsler eller andet ukrudt i modent korn ved hjælp af dronefotos og billedanalyse, og dette
har ikke ændret sig i projektperioden. Der er kommet publikationer, som viser lovende resultater på
et meget begrænset billedmateriale (Franco et al., 2015), men der er ingen dokumentation for, at
metoderne virker under varierende afgrøde- og lysforhold. Vores projekt har derfor bidraget med ny
og værdifuld viden i og med, at vi har afprøvet billedanalysemetoderne på et realistisk
billedmateriale og derved afdækker de problemstillinger i billedanalysen, der skal løses for at kunne
udvikle et automatisk system, der er robust overfor den variation, som billeder fra forskellige
marker i forskellige lysforhold repræsenterer.
På trods af dette projekts udfordringer, har projektet vist, at Thistle Tool allerede i dag kan
anvendes til at kortlægge tidsler, hvis en bruger justerer tærskelværdien i forhold til de faktiske
forhold, og er rede til at arbejde med et program, som stadig mangler en del for at være
brugervenligt. Grundlaget for udvikling af en mere brugervenlig udgave af programmet foreligger,
da TopMaxExG modellen har vist sig egnet til at identificere grønt ukrudt i gult korn.

7.2

Praktiske aspekter

Selvom det er lykkedes at udvikle et billedanalyseprogram, som kan anvendes til at detektere tidsler
i modent korn, er det ikke ensbetydende med at programmet kan implementeres til praktisk
anvendelse i sin nuværende form. Konsulenter og landmænd ville næppe kaste sig ud i at kortlægge
tidsler ved hjælp af 5 forskellige programmer, som vi har gjort brug af i hele analyseprocessen.
Picasa er anvendt til organisering af billeder og indledende kvalitetsvurderinger, Pix4DMapper til
dannelse af ortomosaikker, MATLAB til klargøring af ortomosaikker til billedanalyse, Thistle Tool
til detektion af tidsler, og MapInfo til dannelse af sprøjtekort og diverse kortanalyser.
Det ligger uden for dette projektets formål at gøre dette work-flow så brugervenligt, at det kan
forventes anvendt i praksis, men der kan tænkes flere ”business-cases” på dette område alt efter om
det er den enkelte landmand, der skal analysere sine egne billeder lokalt eller over cloud-baserede
services, eller om billederne optages og /eller analyseres af konsulenter eller andre, der tilbyder
denne service. Afhængig af hvem der udfører arbejdet, vil behovet for strømlining af
databehandlingen og brugervenlighed af programmerne variere. Tilsvarende vil de økonomiske
muligheder for brug af bekostelige programmer, eller programmer, der kræver store computere for
at kunne afvikle opgaven, variere.
Uanset hvordan man forestiller sig at hele arbejdsprocessen med fremstilling af ukrudtskort skal
foregå, vil det være oplagt at gøre billedanalysen mere brugervenlig i form af IT-løsninger, som gør
det nemt og hurtigt at vælge en tærskelværdi. Dette ville lette arbejdet med at bruge Thistle Tool i
den fremtidige forskning, da Thistle Tool foreløbig er det eneste program, som kan anvendes uden
større investeringer eller træning.
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Ukrudtskort baseret på billedbehandling vil altid være forbundet med en vis usikkerhed, og der
eksisterer forskellige opfattelser af, hvordan disse skal håndteres. Hvor afgørende er det, at et
program overser solitære tidsler eller små kolonier? Hvor afgørende er det, at et program fejlagtigt
foreslår tildeling af herbicider til områder, hvor der ikke er tidsler? Hvis tidsler overses, kan tilliden
til programmet svækkes, og hvis der tildeles herbicider til et langt større areal end nødvendigt, kan
det økonomiske fundament for sted-specifik ukrudtsbekæmpelse eroderes. Der eksisterer ligeledes
forskellige opfattelser af, hvordan man skal vurdere betydningen af automatisering og præcision. Et
fuldautomatisk program må forventes at være forbundet med en større risici for fejl, end et semiautomatisk program, hvor en bruger træffer valg og dermed skal bruge tid på analysen.
På nuværende tidspunkt findes der ingen entydige svar på ovenstående, og der findes ingen
entydige svar på den praktisk-betydning af ukrudtskorts præcision. Ukrudtskort vil aldrig være 100
% præcise, så enten vil de resultere i, at en vis mængde tidsler ikke bliver bekæmpet, eller de vil lede
til, at en vis del af marken blive sprøjtet, selvom der ikke er tidsler. Afvejningen af de to typer fejl er
dels et økonomisk anliggende og dels et spørgsmål om risikovurdering. Risikovurderinger tillægges
ofte en underordnet betydning blandt jordbrugsforskere (Jabbour et al., 2013), så det er vel
tænkeligt, at risikoen for at fejlbestemme korn som tidsler generelt skal nedprioriteres i forhold til
risikoen for at fejlbestemme tidsler som korn.
Med Thistle Tool - enten i sin nuværende form – eller i en mere brugervenlig form – har vi den
forudsætning, som skal til for at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Vi kan fremstille
ukrudtskort, og vi kan i princippet gøre det med den præcision, som måtte ønskes, hvis
billedopløseligheden tilpasses den ønskede præcision.

7.3

Landbrugsmæssig perspektivering

Det er ikke svært at argumentere for det hensigtsmæssige i at pletsprøjte mod tidsler og andet
flerårigt ukrudt, da det netop forekommer pletvis, og herbicider ideelt kun bør anvendes, hvor der
er ukrudt. Det økonomiske potentiale for landmanden ligger i en afvejning mellem
meromkostninger til monitering og besparelser på herbicider. Jo mindre areal med tidsler, jo større
potentiel besparelse. Som det fremgår af tabel 6.1, vil en mark med 10 % af arealet inficeret med
tidsler kun kunne give en herbicidbesparelse på cirka 100 kr./ha, hvis der anvendes en sprøjte med
bomsektioner på 3 m. Med en timeløn på 900 kr./time til udarbejdelse af kort, må der således
bruges cirka 7 min. pr. hektar til alle arbejdsprocesser. Selve flyvningen vil tage cirka 1 min. pr.
hektar, hvilket efterlader 6 min. pr. hektar til billedanalyse og kortfremstilling. Om dette er muligt,
hvis alle dataprocesser blev optimeret, vides ikke med sikkerhed.
I landbrug, hvor der anvendes herbicider, er marker med 10% tidsler dog et sjældent syn, og et
realistisk bud på almindlige tidselforekomster vil nok ligge nærmere 1%. Et forsigtigt skøn er derfor,
at kortlægningen ville kunne betales i praksis, hvis den kan foretages på mindre end 6-7 min. pr.
hektar, hvilket forekommer mere realistisk, ved optimering af databearbejdningen. Hvis man
ydermere forestiller sig, at kortene kan bruges i 2-3 år på grund af tidslernes stedbundethed, og det
faktum, at der i praksis kun kan forventes en bekæmpelseseffekt på maksimalt 60-70% pr.
sprøjtning, kan det økonomisk forsvares at bruge længere tid på kortlægningen.
Der skønnes derfor at være praktisk-økonomiske perspektiver i at kortlægge tidsler ved hjælp af
droner og billedanalyse, men der forestår et optimeringsarbejde især med hensyn til
databearbejdningen. Der kan næppe vindes meget tid på selve fotograferingen, med mindre der
slækkes på kravene om præcision, og om dette er forsvarligt, må fremtidige forsøg vise.

7.4

Administrativ perspektivering

Projektet har vist, at monitering af tidsler og andet flerårigt ukrudt rummer praktisk-økonomiske
potentialer med hensyn til pletsprøjtning og dermed reduktioner af herbicidforbruget før høst. Der
forestår imidlertid et udviklingsarbejde for at optimere de enkelte arbejdsprocesser omkring
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databehandlingen, således at det samlede tidsforbrug til kortlægning kan komme ned på 6-7 min.
per hektar. Denne målsætning er alene begrundet ud fra driftsøkonomiske betragtninger, og tager
ikke højde for de miljø- og naturmæssige fordele, som vil være knyttet til et reduceret
herbicidforbrug i korn før høst.
Der skønnes at være to veje at gå, for at få strømlinet databehandlingen og gjort den så
brugervenlig, at den kan implementeres i praksis. Den ene vej handler om at understøtte en
datalogisk/IT indsats, hvor databearbejdningen optimeres og strømlines med henblik på at
skræddersy et brugervenligt værktøj til billedanalyse og kortdannelse, hvorefter erfaringer med
pletsprøjtning kan erhverves og dokumenteres (en teknologidrevet vej). Den anden vej handler om
at dokumentere det kommercielle grundlag for et sådant værktøj (en behovsdrevet vej), og så lade
private aktører om at skabe det. Behovet er der, hvis det kan vises, at der er et kommercielt
grundlag for at pletsprøjtning på grundlag af de kortlægningsprocedurer og algoritmer, som er
udarbejdet i dette projekt. Alle led fra fotografering til sprøjtning skal optimeres gennem et
målrettet fokus på ”den tilstrækkelige” præcision i alle kædens led, og hele kæden skal afprøves i
praksis. Dette betyder ikke, at pletsprøjtning i alle tilfælde vil være økonomisk interessant, da det
kommer an på tidselforekomsten i marken og den forhåndenværende sprøjteteknologi, men blot det
at kunne udpege de marker, hvor potentialet eksisterer, rummer positive perspektiver.
Det forventes, at en solid dokumentation af pletsprøjtningens gevinster, ville kunne motivere en
privat IT indsats, da algoritmerne foreligger. I dag er det vanskeligt at overbevise IT firmaer om, at
der ligger en business case i at optimere databearbejdningen, når markedet er så usikkert, som det
er. For selv om dette projekt har vist, at der kan dannes troværdige kort på grundlag af dronefotos,
så har det ikke vist, om kortene giver et tilfredsstillende resultat ved implementering i praktisk
landbrug, og om den præcision og den skala, vi har valgt, er hensigtsmæssig. Måske er vores kort i
virkeligheden for detaljerede, og måske kan de fremstilles hurtigere med færre detaljer? Et sådant
spørgsmål kan kun besvares gennem erfaringer.
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8. Konklusion
Projektet har frembragt ny viden om anvendelse af droner til monitering af ukrudt i næsten modent
korn ved at udvikle procedurer for overflyvning, fotografering, billedanalyse og kortdannelse.
Overflyvning og fotografering kan gøres på cirka 1 min. pr. hektar ved fotografering i 50 m højde og
har i det store og hele vist sig uproblematisk. Dannelse af ortomosaikker (kort) har ligeledes vist sig
uproblematisk, og med 4-8 kontrolpunkter kan kortenes geografiske nøjagtighed bringes ned på
under en halv meter på mindre marker. Anvendes mange kontrolpunkter, kan nøjagtigheden
bringes ned på nogle få centimeter. I forhold til kortlægning af tidsler og andet flerårigt ukrudt,
anses den geografiske nøjagtighed for tilstrækkelig.
Der er udviklet et fuldautomatisk billedanalyseprogram, Thistle Tool, som kan anvendes på
enkeltbilleder og mindre dele af ortomosaikker. Da Thistle Tool i den fuldautomatiske version ikke
altid giver tilfredsstillende resultater, er det gjort muligt at justere en tærskelværdi i programmet, så
man får den ønskede balance mellem fejlestimeringer af korn og tidsler. Det er vist, at der kan
opnås gode resultater med programmet. Nøjagtigheden vil i mange fleste tilfælde være tæt på 90 %.
Thistle Tool er udviklet til at identificere forekomst af tidsler i 1-3 m2 store kvadrater, og en
nøjagtighed på 90 % betyder, at 90 % kvadrater med tidsler kan identificeres korrekt uden at korn
fejlbestemmes som tidsler. Ønsker man en større præcision i bestemmelsen af tidsler, øges risikoen
for at kvadrater med korn fejlbestemmes som tidsler.
Projektets resultater kan anvendes til en praktisk afprøvning af, om det er muligt at overflødiggøre
et unødvendigt forbrug af herbicider til bekæmpelse af flerårigt ukrudt før kornhøst på en praktisk
og økonomisk forsvarlig vis, ved at registrere ukrudtet ved hjælp af droner, og anvende
registreringerne til en sted-specifik bekæmpelse. Før Thistle Tool kan anvendes af en bredere
brugerkreds, skal programmet gøres mere brugervenligt.
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Projektets mål var at overflødiggøre et unødvendigt forbrug af herbicider til bekæmpelse af flerårigt ukrudt før kornhøst, ved at registrere ukrudtet ved hjælp af droner og
udarbejde herbicidtildelingskort, så herbiciderne kun anvendes, hvor der er registreret ukrudt.
Der blev udviklet procedurer for overflyvning, fotografering, billedanalyse og kortdannelse for at kunne bekæmpe ukrudtet med lavest mulig indsats af ukrudtsmidler. En
væsentlig konkret målsætning var at automatisere billedanalysen, som er den væsentligste hindring for, at droner kan vinde indpas i ukrudtskortlægningen.
I projektet blev der udviklet et nyt billedanalyseprogram, kaldet Thistle Tool, til detektion af tidsler og andet grønt ukrudt i modent korn. Programmet rummer både en
farve- og en teksturdel. I farvedelen analyseres kvadrater på 1 m2 ved hjælp af et
vegetationsindeks, Excess Green (ExG). Programmets teksturdel tilføjede ikke afgørende til detektionens præcision og blev opgivet ret tidligt i projektet, da den var meget beregningstung. Evaluering og anvendelse af Thistle Tool beror således alene på
programmets farvedel. Der ligger dog stadig et IT udviklings- og optimeringsarbejde,
som skal udføres, hvis tidsforbruget til billedanalyse og kortdannelse skal bringes ned
på de ønskede 5 min. pr. hektar.
Men projektet viser, at droner kan anvendes til at kortlægge tidsler før høst, og at det
forekommer realistisk, at det kan gøres på en økonomisk effektiv måde, som kan
betales via de herbicidbesparelser, som kan opnås. De udviklede procedurer og
algoritmer skal dog afprøves og kædes sammen med sted-specifik ukrudtsbekæmpelse under praktiske forhold, så alle led i kæden fra fotografering til bekæmpelse
optimeres samlet.
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