
Computer vision for disease detection in agriculture

SUMMARY

Whether caused by a fungus, bacteria, or virus, plant diseases can
cause significant economic damage to growers. The damage can
be direct such as yield loss or indirect through product quality
downgrade. As a result, a substantial amount of the production
costs is spent on disease inspection, prevention, and fighting the
disease. This burdens the farmers financially and increases
agriculture's environmental footprint while also putting the grower's
health at risk by increasing their exposure to harmful chemicals.
Modern AI technologies and computer vision hold the promise to
automate disease detection through the use of cameras.
Agricultural machinery can then use this information to transform
blanket applications into targeted ones, meaning that only the
diseased parcel of the field/ plant spot is sprayed.
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Additionally, this thorough monitoring allows detailed assessing of
the disease pressure providing further insights about the optimal
course of action. Disease detection models for various plants and
diseases have already been developed. Examples are Apple scab
and black rot for apples, early blight and Cercospora for Celery,
Leaf blight, and Esca for grapes. Most detection models achieved
promising results that, on some occasions, reached up to 100%.
However, to develop a commercial disease detection solution,
more data are needed to create a robust, field invariant disease
detection system. The technology and hardware are already
available; however, what researchers lack are field images
acquired under various illumination and weather conditions, plant
and disease growth stages, and different varieties to create a
robust and accurate system.  
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Σύντομος τίτλος: Μηχανική όραση για την ανίχνευση
ασθενειών στη γεωργία

 

Είτε προκαλούνται από μύκητες, βακτήρια ή ιούς, οι ασθένειες των
φυτών μπορούν να προκαλέσουν σημαντική οικονομική ζημία
στους παραγωγούς. Η ζημία μπορεί να είναι άμεση, όπως η μείωση
των αποδόσεων, ή έμμεση μέσω της υποβάθμισης της ποιότητας
των προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό ποσοστό του κόστους
παραγωγής δαπανάται για την επιθεώρηση του χωραφιού, την
πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών. Αυτό επιβαρύνει
οικονομικά τους αγρότες και αυξάνει το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του γεωργικού κλάδου, ενώ παράλληλα θέτει σε
κίνδυνο την υγεία των καλλιεργητών αυξάνοντας την έκθεσή τους
σε επιβλαβείς χημικές ουσίες. Οι σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής
νοημοσύνης και μηχανικής όρασης υπόσχονται την
αυτοματοποίηση της ανίχνευσης ασθενειών μέσω της χρήσης
καμερών. Τα γεωργικά μηχανήματα μπορούν στη συνέχεια να
χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να μετατρέψουν τις
οριζόντιες ομοιόμορφες εφαρμογές χημικών σε όλο το χωράφι σε
στοχευμένες, πράγμα που σημαίνει ότι ψεκάζεται μόνο το
άρρωστο τμήμα του χωραφιού/το σημείο του φυτού.

Επιπλέον, αυτή η ενδελεχής παρακολούθηση επιτρέπει τη
λεπτομερή αξιολόγηση της πίεσης που ασκεί η ασθένεια,
παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη βέλτιστη
πορεία δράσης. Ήδη έχουν αναπτυχθεί μοντέλα ανίχνευσης
ασθενειών για διάφορα φυτά και ασθένειες. Παραδείγματα είναι
το φουζικλάδιο η μαύρη σήψη για τα μήλα, η πρώιμη σήψη και η
Cercospora για το σέλινο, η φυλλοξήρα και η Esca για τα
σταφύλια. Τα περισσότερα μοντέλα ανίχνευσης πέτυχαν πολύ
καλά αποτελέσματα που, σε ορισμένες περιπτώσεις, έφτασαν
μέχρι και το 100% ακρίβεια. Ωστόσο, για την ανάπτυξη μιας
εμπορικής λύσης ανίχνευσης ασθενειών, απαιτούνται
περισσότερα δεδομένα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού,
και ευρεώς λειτουργικού στο πεδίο συστήματος ανίχνευσης
ασθενειών. Η τεχνολογία είναι ήδη διαθέσιμη- ωστόσο, αυτό που
λείπει από τους ερευνητές είναι εικόνες αγρού που έχουν
αποκτηθεί κάτω από διάφορες συνθήκες φωτισμού και καιρού,
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του φυτού και των ασθενειών
καθώς και διαφορετικών ποικιλιών για τη δημιουργία ενός
ισχυρού και αποτελεσματικού συστήματος.
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