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När man odlar vindruvor för att framställa vin finns många faktorer som spelar in
i huruvida en skörd blir lyckad eller inte. En viktig aspekt är att vara vaksam på
sjukdomar som drabbar vinbladen och sedermera druvorna vilket kan stjälpa vinpro-
duktionen. Som ett examensarbete har jag undersökt hur man kan använda maskinin-
lärning och bildanalys för att kunna hitta bladsjukdomar när de uppstår och hjälpa
odlaren med förslag på åtgärder.

2018 startades ett projekt för att stärka konkur-
renskraften och hållbarheten inom äpple- och
vinodling i Sverige genom att bl.a. mäta väder-
förhållanden på odlingar så att odlare ska kunna
planera sina skördar bättre. Vidare skulle man
också m.h.a. en app kunna fotografera sin växt
för att avgöra om den drabbats av sjukdomar
så som Bladmögel och Mjöldagg. Mitt examens-
arbete startade som del av detta i att, utifrån
AI och bildanalys, göra en modell som hittar
nämnda sjukdomar på bilder av vinblad spe-
cifikt. Även vilken nivå av angrepp (lågt eller
högt) vore viktigt att urskilja för att kunna fö-
reslå rätt åtgärd för att hjälpa sin odling.

När man skapar modeller med maskininlärning
(ML) behöver man mycket data i form av mät-
värden och/eller bilder som modellen kan tränas
på för att kunna hantera ny data och klassifice-
ra rätt när modellen väl tas i bruk. Till arbetet
så fanns från projektledningen en mängd foto-
grafier tagna på olika odlingsplatser i Skåne.
Med hjälp av två biologer i projektet sållade
jag fram 450 bilder på vinblad där ungefär en
fjärdedel kunde ses ha symptom av bladmögel
eller mjöldagg. Vidare utökades bildbanken med
att inkludera inzoomade regioner och rotationer.

För utförandet användes en metod av ML med
att konstruera ett neuronnätverk, som är en
struktur av noder i ett datorprogram som tar

ingångsdata och processar denna för att ge ett
utgångsvärde i form av en bild eller en klassifi-
cering av innehållet.

Modellen testades med att försöka hitta två
stadier av varje sjukdom, hitta varje sjukdom
utan gradering samt att bara kunna avgöra om
bladet är friskt eller inte (5, 3 resp. 2 output-
klasser). När 5-klassmodellen testades så gav
den stabila resultat med att 65 % av bilder-
na klassades rätt men mer ingående så var den
sämre på att urskilja de fåtaligare bilder med
sjukdom och förmågan att just pricka rätt på
de friska bladen drog upp resultatet. För 3- och
2-klassmodellerna var resultaten högre med en
träffsäkerhet på 70 resp. 75 % och en bättre
jämnhet mellan friska och infekterade bilder.

Begränsningar fanns i bildsamlingen med att
det var ont om bilder med tydliga symptom,
speciellt med bladmögel som kunde vara väldigt
lika de friska bladen, även att mer experimen-
terande kunde gjorts i strukturen av nätverket.
Arbetet gav insikterna att en stor mängd bilder
behövs för att utföra ML-problem bättre, fram-
förallt för att kunna göra bra urskiljande mellan
många klasser som ser väldigt lika ut. Modellen
gav ändå tillräckligt stabila resultat som visade
att det finns potential i att stärka vinproduktio-
nen m.h.a. AI och bildanalys att jobba vidare
med.


