
TERMOGRAFIA JAKO SPOSÓB OCENY STANU UPRAW

W rolnictwie precyzyjnym przy stosowaniu œrodków ochrony roœlin rozpoznanie przyczyn szkód i strat w uprawach jest
spraw¹ podstawow¹ i wyjœciow¹ przed podjêciem jakichkolwiek kroków. Wystêpowanie chorób roœlin i dzia³anie szkodników
zarówno tych bêd¹cych organizmami ¿ywymi, jak te¿ szkody powodowane innymi przyczynami by³y, jak dotychczas, mo¿liwe do
uchwycenia tylko wizualnie.

Na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu w Bonn prowadzone s¹ obecnie prace badawcze nad czujnikami optycznymi s³u¿¹cymi
do wykrywania zarówno bezpoœrednio z bliska, jak i zdalnie stanu zdrowotnoœci i wydajnoœci (potencja³u plonowania) upraw
roœlinnych. Czujniki te stosowane bêd¹ w kamerach multispektralnych wykorzystuj¹cych zjawiska fluorescencji chlorofilu,
fluorescencji indukowanej laserowo oraz termografii cyfrowej.

Termografia cyfrowa pozwala uchwyciæ (zarejestrowaæ) temperaturê powierzchni roœlin, w szczególnoœci uchwyciæ dziêki
temu stan upraw, np. stan ich zdrowotnoœci, aktualny stan ich wydajnoœci, tj. potencja³ przysz³ego plonowania itp. Pozwala przy

tym na uchwycenie przestrzennego zró¿nicowania temperatur w obrêbie danej uprawy z dok³adnoœci¹ do 0,03 K. Termografia
cyfrowa umo¿liwia stosowanie bezdotykowej i nieniszcz¹cej obiektu metody rozpoznawania zarówno bezpoœrednio z bliska, jak i
zdalnie, temperatury roœlin w zale¿noœci od zwil¿enia ich wod¹ oraz w zale¿noœci od intensywnoœci parowania jako miary
aktywnoœci roœlinnej przemiany materii.

Praktyczne zastosowanie termografii do rozpoznawania stanu roœlin ilustruj¹ dwa podane przyk³ady. Na rys. 1 jest
przedstawiony w odpowiedniej skali kolorystycznej obraz fragmentu pola pszenicy uchwycony metod¹ pomiaru temperatur przez
termokamerê z bliskiej odleg³oœci (niem. ). Zewnêtrzne partie roœlin na zdjêciu, zdominowane kolorem czerwonym
oznaczaj¹cym podwy¿szon¹ temperaturê s¹ dowodem na tzw. stres suchoœci roœliny spowodowany niedostatkiem wody (niem.

). Z prawej strony zdjêcia pokazana jest s³upkowa kolorystyczna skala temperatur odczytywanych przez
termokamerê.
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Rys. 1. Fragment pola pszenicy uchwycony metod¹
pomiaru temperatur przez termokamerê z bliskiej
odleg³oœci

Rys. 2. Pole sa³aty w otwartym terenie uchwycone
metod¹ zdalnego pomiaru temperatur

Na rys. 2 przedstawiony jest w skali kolorystycznej obraz pola sa³aty w otwartym terenie uchwycony metod¹ zdalnego pomiaru
temperatur (niem. ). Czêœæ pola sa³aty (lewa czêœæ zdjêcia) na 15 minut przed pomiarem temperatur zosta³a

nawodniona. Termokamera uchwyci³a tê czêœæ pola w kolorze ciemnym (granatowo-czarnym) z temperatur¹ wynosz¹c¹ 17,38 C.
Prawa czêœæ zdjêcia, odpowiadaj¹ca nienawodnionej czêœci pola z dominant¹ koloru zielonego i czerwonymi wtr¹ceniami,

wykazuje znacznie wy¿sz¹ temperaturê wynosz¹c¹ 20,88 C.
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Na podstawie materia³ów i danych opublikowanych w internecie przez Wydzia³ Rolnictwa Uniwersytetu w Bonn
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz, PIMR - Poznañ
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