SPECTRALE
BEELDVERWERKING
VAN PLANTEN
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In het huidige informatietijdperk wordt ook in de
agrifoodsector veelvuldig gebruikgemaakt van
nieuwe ontwikkelingen
om productie te optimaliseren, oogsten veilig te
stellen en om nog efficiënter om te gaan met water,
energie en bestrijdingsmiddelen. Het gebruik
van spectrale camera’s in
de land- en tuinbouw is
een ontwikkeling waar de
afgelopen jaren intensief
onderzoek naar is gedaan.
Veelbelovende toepassingen zijn bijvoorbeeld het
detecteren van ziektes en
het monitoren van nutriënten en andere inhoudsstoffen.

H

et meten van eigenschappen
van planten heeft recent een
enorme vlucht genomen.
Denk aan het meten van
gewaskenmerken bij de veredeling,
het meten van opkomst en kwaliteit
in het veld (precisielandbouw), het
detecteren van plantenbelagers om
deze zo vroeg en efficiënt mogelijk te
bestrijden of het meten van gewaskenmerken in de glastuinbouw om
het klimaat te regelen voor maximale
opbrengst. Van de vele verschillende
typen sensoren die beschikbaar zijn
voor deze metingen, heeft spectrale
beeldverwerking zich bewezen als
een van de veelzijdigste.
Spectrale beeldverwerking kan
gezien worden als de combinatie
van gewone beeldverwerking en
spectroscopie. De beeldelementen
(pixels) in een spectraal beeld bevatten een compleet reflectiespectrum,
in plaats van enkel een rood-groenblauwkleurwaarde zoals bij een
gewone kleurenfoto (zie figuur 1). Zo
kan een spectraal beeld informatie
bevatten over meerdere honderden

golflengtes. Het opgenomen reflectiespectrum bevat informatie over de
chemische opmaak van het reflecterende materiaal. Met behulp van wiskundige algoritmes worden modellen
getraind die de spectra omzetten in
informatie over de inhoudsstoffen
in gewassen, de aanwezigheid van
ziektes of stress en bijvoorbeeld de
smaak en kwaliteit van groenten en
fruit.
De ontwikkeling van spectrale beeldverwerking begon in de jaren tachtig
van de vorige eeuw. Deze ontwikkeling begon met satellietbeelden,
maar breidde zich al gauw uit naar
andere gebieden. De techniek werd
in de beginjaren hyperspectrale
beeldverwerking genoemd. Nu, bijna
vijftig jaar later, is de techniek zelf
niet zo revolutionair meer en wordt
deze op allerlei terreinen toegepast.
We gebruiken daarom geen overbodige bijvoeglijke naamwoorden,
zoals hyper, maar kiezen voor gepastere termen, zoals beeldvormende
spectroscopie of spectrale beeldverwerking.
Sinds de jaren tachtig zijn verschillende methodes ontwikkeld om spectrale beelden op te nemen. Aangezien
commerciële camerasensoren typisch
geen onderscheid kunnen maken tussen verschillende golflengtes, moet
dit onderscheid zowel bij kleurenfotografie als spectrale beeldverwerking al gemaakt worden voordat het
licht op de sensor valt. In een moderne digitale kleurencamera wordt
dit gedaan door een mozaïek van drie
verschillende kleurenfilters (rood,
groen en blauw) voor de sensor te
plaatsen. Deze aanpak werkt goed
voor drie kleuren, maar wordt snel
onpraktisch voor spectrale beeldverwerking met tientallen golflengtes.
Moderne spectrale camera’s werken
overwegend volgens een van twee opnameprincipes: ofwel wordt gebruikgemaakt van een diffractierooster,
ofwel van één of meerdere (variabele)
spectraalfilters.
Een diffractierooster reflecteert inkomend licht en scheidt hierbij de verschillende golflengtes. Door slechts
één ruimtelijke beeldlijn tegelijkertijd
door te laten kan op een rechthoekige

camerasensor een volledig spectrum
voor ieder punt op die lijn opgenomen worden. Wanneer vervolgens
de camera lijn voor lijn over het hele
object wordt gescand verkrijgt men
een volledig spectraal beeld.
Spectrale beeldvorming door middel
van spectraalfilters kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.
De eenvoudigste manier is om een
mozaïek van filters boven de pixels
van een beeldsensor te plaatsen
op dezelfde manier als dat gedaan
wordt voor het maken van kleurenfoto’s met een kleurencamera.
Typisch wordt gebruikgemaakt van
mozaïeken van 3 x 3 tot 5 x 5 pixels,
wat resulteert in een snapshot-spectraalcamera met 9-25 verschillende
banden. Nadeel van dit opnameprincipe is dat de ruimtelijke resolutie
van de camera door het samennemen
van pixels aanzienlijk lager is dan de
oorspronkelijke sensorresolutie.
Wanneer een hogere spectrale of
ruimtelijke resolutie wenselijk is,
kan gebruikgemaakt worden van een
variabele optische banddoorlaatfilter voor de sensor. Hierbij wordt
het spectrale beeld verkregen door
de sensor, met daarop de variabele
optische filter, achter de lens langs
te scannen en bij iedere positie een
afbeelding te maken. Iedere individuele afbeelding bevat dan het gehele
object, met in iedere kolom de reflectie in slechts één smalle spectrale
band. Deze serie afbeeldingen kan
dan worden gereconstrueerd tot een
spectrale afbeelding met voor iedere
pixel een reflectiespectrum. Het
voordeel van deze techniek is de hoge
spectrale resolutie en het behoud
van ruimtelijke resolutie. Nadeel is
dat het scannen van een compleet
beeld typisch enkele seconden duurt,
zodat deze techniek minder geschikt
is voor bewegende objecten. De
gebruikte filters zijn meestal FabryPérot-interferentiefilters, waarbij de
afstand tussen de twee reflecterende
elementen (en daarmee de doorgelaten golflengte) verschilt van de ene
kant tot de andere kant van de filter
(zie kader Fabry-Pérot-interferentiefilters).
Een alternatieve aanpak is om de
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Figuur 1. Illustratie van het conceptuele verschil tussen een kleurenfoto met drie kleurbanden (a) en een spectraal beeld met golflengte-informatie (b).

Figuur 2. Appelbladeren met schurftvlekjes. Links een vals kleurenbeeld op basis van drie van de acht banden van een multispectraalcamera, rechts een normaal RGB-kleurenbeeld. De schurftaantasting is gemarkeerd met rode cirkels. Waar deze aantasting in de
kleurenbeelden nauwelijks te zien is, zijn ze in de spectrale beelden goed zichtbaar.
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Figuur 3. De genormaliseerde gemiddelde reflectiespectra van tomaten, opgenomen met een FX10 spectraalcamera (links) en de door
de spectra voorspelde score van het smaakpanel (rechts).
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afstand tussen de twee reflecterende
elementen van een Fabry-Pérotinterferentiefilter te scannen, terwijl
er continu beelden worden opgenomen. Aangezien deze afstand bepaalt
welke golflengte wordt doorgelaten,
kan op deze manier een compleet
spectraal beeld worden opgenomen.
De voor- en nadelen zijn vergelijkbaar met de vorige methode.

Detectie van ziekten en plagen
Detectie van plantenbelagers is van
groot belang: pas als je weet waar
de plant last van heeft, kun je er iets
tegen doen. Hoe eerder ziektes en
plagen kunnen worden gevonden,
des te gemakkelijker is de bestrijding. Het automatisch detecteren van
ziektes bij planten, zo vroeg mogelijk
en zonder de plant te beschadigen,
begint een steeds duidelijkere vorm
te krijgen in de land- en de tuinbouw.
De basis voor automatische detectie
is dat een zieke plant er anders uitziet
dan een gezonde plant. Het kan
bijvoorbeeld gaan om kleine subtiele
kleurverschillen in de bladeren, die
vaak onzichtbaar zijn voor het menselijk oog of een normale kleurencamera. Deze kleine verschillen kunnen
vaak wel worden vastgelegd met
spectrale camera’s.
Wanneer een plant geïnfecteerd is
met een virus of wordt belaagd door
ongedierte zullen veranderingen
optreden in de pigmentatie of de concentratie van inhoudsstoffen zoals
suikers, eiwitten, voedingsstoffen,
water en vet. Omdat dergelijke veranderingen met spectrale beeldverwerking kunnen worden gedetecteerd,
vormen deze sensoren in combinatie
met (zelfrijdende) tractoren en drones een krachtig instrument, dat kan
worden ingezet voor geïntegreerde
ziektebestrijding in kassen of in het
veld.
Om een concreet voorbeeld te geven:
virus- en bacterieziekten vormen
een van de grootste problemen in de
pootaardappelteelt. De directe schade
van de bacteriële ziekte Erwinia voor
de pootgoedtelers bedraagt zo’n
twaalf miljoen euro per jaar. Veel
schade ontstaat doordat de ziekte te
laat wordt ontdekt. Het op tijd detec-

teren van zieke planten met moderne
visuele technieken kan de kosten dus
flink drukken.
Laboratoriumexperimenten hebben
inmiddels aangetoond dat spectrale
beelden in een vroeg stadium een
duidelijk onderscheid kunnen maken
tussen gezonde en geïnfecteerde
aardappelplanten. Op basis van deze
laboratoriumexperimenten is een
cameraopstelling ontworpen die
op een tractor is geplaatst om zieke
planten op de akker te detecteren.
De opstelling bestaat uit een op een
diffractierooster gebaseerde vis-nirlijnscancamera in combinatie met
een afgesloten kast en kunstmatige
halogeenverlichting, om zo beïnvloeding door omgevingslicht te voorkomen.

voor dergelijke toepassingen gebeurt
door te vergelijken met de informatie
van een gewasexpert die het proefveld
visueel inspecteert en de locatie van
zieke planten vastlegt met een rtkgnss-rover. Het getrainde netwerk is
uiteindelijk in staat om uit een spectraal beeld de zieke planten te segmenteren met een nauwkeurigheid
die nagenoeg gelijk is aan die van de
gewasexpert. Het voordeel van een
dergelijke automatische analyse is dat
deze veel intensiever een gewas kan
onderzoeken dan een gewasexpert en
dat het ook nog eens veel goedkoper
is. De geïnfecteerde planten worden
vervolgens uit het veld verwijderd,
door ze uit de grond te trekken, of
specifiek te spuiten met een verdelgingsmiddel. Onderzoek naar een

“Detectie van plantenbelagers
is van groot belang: pas als je
weet waar de plant last van
heeft, kun je er iets tegen doen.”
De tractor rijdt met een constante
snelheid, wat resulteert in een
meetinterval van 5 mm. De tractor
is uitgerust met een real-time kinematic global navigation satellite systemontvanger (rtk-gnss) om van elk
opgenomen ruimtelijke-lijnmeting de
positie op te slaan. Op deze manier
kan een spectraal beeld worden gereconstrueerd van lange stroken in het
aardappelveld.
Het extraheren van informatie over
de ziektestatus van aardappelplanten uit de spectrale beelden is niet
arbitrair. Er moet gezocht worden
naar ruimtelijke en spectrale kenmerken die zieke planten van gezonde
onderscheiden. Er is gekozen om
hiervoor een volledig convolutioneel diep neuraal netwerk (fcnn) te
gebruiken, omdat zo’n netwerk zelf
de onderscheidende kenmerken leert.
Het trainen van neurale netwerken

gerobotiseerde oplossing hiervoor
loopt nog. Hoewel de resultaten goed
zijn, heeft de methode het nadeel dat
er gebruikgemaakt wordt van kunstmatige verlichting. Bovendien is de
ruimtelijke resolutie in de rijrichting
met 5 mm laag. Hierdoor kunnen
alleen globale spectrale effecten van
geïnfecteerde planten worden gemeten. In het volgende voorbeeld wordt
dan ook een andere aanpak gebruikt,
namelijk een snelle multispectrale
snapshotcamera in combinatie met
gewoon omgevingslicht.
In het Horizon 2020 EU-project
OPTIMA wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk systeem voor geïntegreerde gewasbescherming, waarbij
gebruik wordt gemaakt van spectrale
beelden en voorspellende computermodellen om ziektes de detecteren, die
vervolgens bestreden worden met biologische middelen die geautomatiseerd
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FABRY-PÉROT-INTERFERENTIEFILTERS
Fabry-Pérot-interferentiefilters bestaan uit twee zeer dunne reflecterende elementen die op een zeer kleine afstand van elkaar zijn gebracht. Voor een afstand d
geldt dat licht positief interfereert wanneer de golflengte voldoet aan:
λ/2 = d/n,
waarbij n een geheel getal ≥ 1 is. Alleen licht dat positief interfereert wordt
doorgelaten door de filter. Aangezien voor een gegeven afstand d meerdere golflengtes doorgelaten kunnen worden (n = 1,2,3,…) moeten in een spectraalcamera
hogere orde golflengtes worden geblokkeerd met een laagdoorlaatfilter.
Voor toepassingen in de landbouw kunnen spectrale camera’s bevestigd worden
aan drones om hele velden te scannen, aan voertuigen om gericht binnen velden
te scannen, boven lopende banden om geoogste producten te scannen of in laboratoria voor exploratief onderzoek. Hierbij worden verschillende types camera
ingezet, afhankelijk van de benodigde snelheid en spectrale en ruimtelijke resolutie. Afhankelijk van de eigenschap waarnaar gezocht wordt kunnen spectrale camera’s ingezet worden die meten in het ultraviolet (uv), het zichtbare gebied (vis),
het nabij-infrarood (nir) of kortegolf-infrarood (swir).

PARTIAL LEAST SQUARES-REGRESSIE
Voor het voorspellen van de eigenschappen van planten of vruchten op basis van
reflectiespectra wordt vaak gebruikgemaakt van partial least square-regressie
(PLS). In dit model worden de spectra van n samples weergegeven als een n × k
matrix X, waarbij k het aantal banden in het reflectiespectrum is. De te voorspellen eigenschappen Y worden weergegeven als een n × m matrix, waarbij m het
aantal te voorspellen eigenschappen is. PLS-algoritmes hebben als doel om Y uit
X te voorspellen door een inschatting te maken van de matrix B in:
Y = XB + E,
Waarvoor de som van kwadraten in de verschilmatrix E minimaal is. Bij pls wordt
deze inschatting van de matrix B gedaan door op zoek te gaan naar structuur en
correlaties zowel in de spectrale data X als de te voorspellen eigenschappen Y.

en zeer nauwkeurig kunnen worden
aangebracht. Binnen OPTIMA wordt
gewerkt aan de bestrijding van valse
meeldauw in wijngaarden, schurft in
appelboomgaarden en een Alternariaziekte in de wortelteelt. Het doel is om
de verspreiding van de ziektes in een
vroeg stadium in beeld te brengen,
wat mogelijk wordt gemaakt door de
hoge informatiedichtheid van spectrale
beelden in combinatie met analyse met
behulp van diepe neurale netwerken.
In de testopstellingen wordt gebruikgemaakt van een combinatie
van spectrale camera’s en reguliere
kleurencamera’s. Door met beide
typen camera’s beelden op te nemen
en de kleurenfoto’s door gewasexperts
te laten annoteren kunnen modellen
getraind worden die de ziektestatus
kunnen voorspellen uit de spectrale
beelden.
Aangezien de metingen in de bui-

tenlucht plaatsvinden worden er
hoge eisen gesteld aan de spectrale
camera’s. Idealiter kan de camera
op een mobiel voertuig door het veld
worden gereden en beelden opnemen
met minimale invloed van de wind,
veranderende lichtomstandigheden
en onverwachte bewegingen van het
voertuig. Dit vereist dat de opnametijd korter moet zijn dan gebruikelijk is voor spectrale camera’s. Om
deze reden wordt binnen het project
gebruikgemaakt van een zogenoemde
snapshotcamera. Dit type spectrale
camera werkt volgens hetzelfde principe als een kleurencamera, waarbij
een mozaïek van acht (in plaats van
drie) kleurenfilters voor de sensor
is geplaatst. Dit type camera kan
spectrale beelden vormen in enkele
tientallen milliseconden en is dus uitermate geschikt voor de aan verandering onderhevige omstandigheden in
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de buitenlucht. De beperkte spectrale
resolutie van dit type camera ten opzichte van sommige eerder besproken spectrale camera’s, blijkt in de
praktijk geen ernstige belemmering
te zijn. Zo is bijvoorbeeld aangetoond
dat de detectie van schurft in appelbomen accuraat gedaan kan worden
met slechts drie van de acht banden
(figuur 2).

Inhoudsstoffen
Naast de detectie van afwijkingen
veroorzaakt door ziektes of plagen
in planten, kunnen spectrale data
gebruikt worden voor het analyseren
van inhoudsstoffen van vruchten.
Een voorbeeld hiervan is het project
Fresh on Demand, een samenwerking van de topsector Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen met Wageningen
University & Research en een aantal
bedrijven uit de primaire productie en
technologieleveranciers. Het project
heeft als doel middelen te ontwikkelen waarmee ketens een consistente
smaak van groenten en fruit kunnen
borgen.
Wageningen University & research
heeft een smaakmodel voor tomaat
ontwikkeld waarmee een smaakcijfer berekend wordt op basis van
destructieve metingen, onder andere
Brix (suikergehalte), titreerbaar
zuur en sappigheid. In het project
Fresh on Demand wordt een model
ontwikkeld waarmee op basis van
spectrale informatie van een tomaat
een voorspelling van het smaakcijfer
gedaan kan worden. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van spectrofotometers en spectrale camera’s in het
gebied van 400 tot 1700 nm. Omdat
licht verschillend interacteert met de
inhoudsstoffen geeft het spectrum
van de vrucht informatie over de concentratie hiervan. Vervolgens wordt
op basis van de spectrale informatie
met behulp van partial least squaresregressie (PLS, zie kader Partial least
squares-regressie) een model getraind
waarmee het smaakcijfer voorspeld
kan worden (figuur 3). Ook wordt
een voorspelling gedaan van de
individuele componenten als Brix, titreerbaar zuur, sappigheid en textuur.
Het voordeel van deze non-invasieve

manier van meten is dat de kosten
veel lager liggen en het de mogelijkheid geeft om vruchteigenschappen
te meten zonder dat de vrucht verloren gaat bij de meting.

Plantfenotypering
Op dit moment wordt het
Netherlands Plant Eco-Phenotyping
Centre (NPEC) vormgegeven. Deze
grootschalige onderzoeksinfrastructuur voor plantwetenschap is een gezamenlijk initiatief van Wageningen
University & Research en de Universiteit Utrecht en wordt mede
gefinancierd door de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Het centrum omvat een
zestal modules waarmee onderzoekers en bedrijven metingen kunnen
doen met een hoge verwerkingscapaciteit en precisie. Het gaat dan om de
analyse van de plant in verhouding tot
relevante biotische en abiotische factoren. De zes modules opereren op
verschillende schaal, van microscopie
tot het meten van grote veldproeven
met drones.
Spectrale camera’s vormen een belangrijk onderdeel van deze faciliteiten. De TraitSeeker is bijvoorbeeld
een zelfrijdend platform dat kan
worden ingezet voor fenotypering in
het veld. Naast een lidar- en een kleurencamera is deze uitgerust met twee
spectrale camera’s voor het gebied
tussen 400 en 1700 nm met een spectrale resolutie van 3 nm. Dit brede
spectrale bereik maakt het mogelijk
tal van belangrijke plantparameters te
kwantificeren, zoals Fusarium-infectie
van tarwe, een belangrijke oorzaak
voor mycotoxines die gevaarlijk zijn
voor de gezondheid.
In de NPEC-kasmodule worden
camera’s gebruikt die het gewas van
bovenaf in 3D en met vijf verschillende golflengtes kunnen scannen.
Hiermee kunnen verschillende
spectrale indices, zoals de normalised
difference vegetation index (ndvi), een
veelgebruikte parameter voor het
detecteren van levende groene planten [1], in 3D bepaald worden. Zo kan
bijvoorbeeld de grondbedekking of
de gezondheid van gewassen bepaald
worden. Daarnaast bevat de NPEC-

kas een bewegende-plantsysteem,
waarbij planten individueel op een
lopende band door de kas bewegen
en regelmatig in camerakasten opgemeten worden.
NPEC is als nationale faciliteit toegankelijk voor onderzoekers en het
bedrijfsleven en faciliteert op deze
manier onderzoek naar het totaal van
alle waarneembare eigenschappen
(kenmerken) van planten, wat een
resultaat is van de genetische aanleg
(het genotype) en de invloed daarop
van zijn omgeving (de milieufactoren). Het voertuig is sinds vorig jaar
beschikbaar en vanaf deze zomer
is het mogelijk om onderzoek te
komen doen in de NPEC-kas. NPEC
zal tijdens het 7e International Plant
Phenotyping Symposium (IPPS7)
in september 2022 officieel worden
geopend.

singen moet vaak rekening gehouden
worden met strikte budgettaire eisen
en hogere eisen aan de snelheid van
iedere meting. Voor zulke praktische
toepassingen kan dan een geschikte
spectraalcamera gezocht worden die
alleen afbeeldingen maakt op de benodigde golflengtes. Deze camera’s
zijn typisch goedkoper en sneller dan
spectraalcamera’s met hoge spectrale
resolutie.
De snelle vooruitgang in de productie
van optische materialen en lichtsensoren zorgt ervoor dat spectrale
camera’s steeds sneller steeds hoogwaardigere spectrale afbeeldingen
kunnen genereren. Om die reden is
de verwachting dat spectrale beeldverwerking een steeds prominentere
rol gaat spelen in de precisielandbouw, hightechglastuinbouw en het
gewasonderzoek.

Samenvattend
In de moderne land- en tuinbouw
is een toenemende vraag om snel
en tegen lage kosten betrouwbare
informatie in te kunnen winnen
over de verbouwde gewassen. Deze
informatie kan helpen bij het bestrijden van ziektes en ongedierte, bij
het monitoren van de kwaliteit van
gewassen of bij het aansturen van het
klimaat in glastuinbouw. Aangezien
destructieve metingen tijdrovend zijn
en ten koste gaan van de opbrengst,
wordt liever gekozen voor optische
sensoren, die zonder het gewas te
verstoren informatie kunnen inwinnen. Spectrale camera’s zijn zeer
hoogstaande optische sensoren die in
staat zijn afbeeldingen op te nemen
in een groot aantal spectrale banden.
Door gebruik te maken van de relatie
tussen de chemische opmaak van
planten en hun spectrale karakteristieken kunnen slimme algoritmes
getraind worden om voorspellingen
te doen over de ziektestatus van
een gewas of de concentratie van
verschillende inhoudsstoffen. In
het onderzoek wordt vaak gebruikgemaakt van camera’s met hoge
spectrale resolutie en veel banden
waaruit met machinelearning de
meest discriminerende golflengtes
bepaald worden. Bij praktijktoepas-
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