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Samenvatting en vooruitzichten

Dit proefschrift presenteert de toepassing van “machine learning” technieken
om een praktische uitdaging, gerelateerd aan het bestrijden van plagen en

ziekten in de agrarische sector, op te lossen. Het onderzoek onderzocht methoden
voor de vroege diagnose van plantziekten, met een nieuwe aanpak voor het identi-
ficeren van deze ziekten, voordat ze symptomatisch en zichtbaar worden voor het
menselijk oog.

In hoofdstuk 2 hebben we de achtergrondinformatie gegeven van, op prototype
gebaseerde classificatie, die het meest is gebruikt in onze studies. We vonden GM-
LVQ geschikt om de meeste van onze onderzoeksvragen te beantwoorden vanwege
de competitieve of superieure prestaties. De analyse van de relevantie biedt extra
inzichten en vergemakkelijkt de identificatie van de belangrijkste kenmerken.

In hoofdstuk 3 behandelen we het probleem van gewasziektedetectie met behulp
van een dataset van afbeeldingen die zijn gemaakt met behulp van een mobiele
telefooncamera. Als eerste stap in de richting van een vroege ziektediagnose hebben
we onderzoek gedaan naar ziektegevallen en ernstmetingen, gebruik makend van
afbeeldingen van cassavebladeren. We hebben een combinatie van classificatie en
“computer vision” technieken toegepast om visuele kenmerken zoals kleur en vorm
te extraheren.

In hoofdstuk 4 beschouwen we ziektediagnose met behulp van spectrale gegevens.
We vergelijken twee datasets: spectrale gegevens verzameld van bladeren van de
plant en afbeeldingen vastgelegd met behulp van een mobiele telefooncamera. We
analyseren gegevens van zichtbaar aangetaste delen van het blad en delen die zicht-
baar gezond lijken te zijn. We hebben de verkregen gegevens geanalyseerd met
behulp van op prototypes gebaseerde methoden en standaard classificatiemodellen
waarbij drie klassen onderscheiden diende te worden. De resultaten wijzen op een
aanzienlijke prestatie verbetering wanneer gebruik wordt gemaakt van de spectrale
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gegevens. Daarnaast maakt het de vroege detectie van ziekten, voordat de gewassen
symptomatisch worden, mogelijk. Wat om praktische redenen zeer belangrijk is.

In hoofdstuk 5 hebben we verschillende van onze onderzoeksvragen beantwo-
ord. Van nature heeft spectrale data duizenden dimensies, daarom worden verschil-
lende golflengtes geanalyseerd om de meest relevante spectrale banden te iden-
tificeren. Om het nominaal hoge aantal invoerdimensies aan te kunnen, is func-
tionele ontleding van de spectra overwogen. De geschetste classificatietaak wordt
aangepakt met behulp van GMLVQ en vergeleken met de standaard classificati-
etechnieken die worden uitgevoerd in de ruimte van de expansiecoëfficiënten.

De uitdaging van vroege detectie is, tot dit moment, nog niet volledig opgelost.
Voor cassave gewassen geldt, dat vanaf het moment dat ziekteverschijnselen zicht-
baar zijn in het bovengrondse gedeelte van de plant, de wortels al erg beschadigd
zijn, wat het gedeelte is wat het meest gegeten wordt. De nieuwheid en het nut
van dit onderzoek wordt aangetoond in hoofdstuk 6. Het hoofdstuk presenteert
resultaten van het detecteren van ziekten in cassavegewassen, voordat symptomen
door het menselijk oog kunnen worden waargenomen. Daarbij gebruikmakend van
zichtbaar en nabij-infrarood spectrale informatie.

Om deze hypothese te testen, hebben we cassaveplanten laten groeien in een
“screen house”. De planten worden geı̈noculeerd met ziektevirussen en daarnaast
wordt regelmatig zowel spectrale informatie als plantenweefsel verzameld voor
vloeistofanalyse, totdat de planten ziekten vertonen. Onze GMLVQ modellen kun-
nen een week nadat virusinfectie kan worden bevestigd door de vloeistofanalyse,
de cassaveziekten detecteren, maar enkele weken voordat symptomen zich zicht-
baar op de planten manifesteren.

Hoewel de analyse van spectrale gegevens in onze experimenten succesvol bleek,
zijn spectrometers geschikt om gewasziekten automatisch te diagnosticeren, niet
vaak op de markt te verkrijgen. Bovendien is voor de meeste spectrometers tech-
nische kennis nodig om ze te kunnen bedienen, waardoor ze niet geschikt zijn voor
onze doelgroep van kleine boeren. In ons geval hebben we een dure spectrome-
ter (1000 USD) moeten kopen om onze onderzoeksdoelen te kunnen bereiken. In
hoofdstuk 7 hebben we de eerste stappen gepresenteerd voor de ontwikkeling van
een goedkope 3D-geprinte spectrometer als opzetstuk voor een smartphone, deze
kan worden gebruikt om ziekten in de gewasvelden te diagnosticeren. De bijdrage
van dit hoofdstuk is te vinden in het ontwerp van een diagnostisch hulpmiddel dat
goedkoop en daarnaast gemakkelijk te gebruiken is door kleine boeren in ontwikke-
lingslanden, bij het bewaken van de gewasgezondheid. De prestaties van het eerste
prototype waren echter niet gunstig, de eisen voor een betere versie zijn daarom
gepresenteerd.
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8.2 Toekomstwerk

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift bouwt voort op eerdere onder-
zoeken zoals vermeld in de literatuur. Het huidige werk gaat over van eerdere diag-
nosemethoden naar het gebruiken van spectrale gegevensanalyse. Onze resultaten
en nieuwe inzichten suggereren de volgende onderzoekspunten voor toekomstig
werk:

• In hoofdstuk 6 hebben we een experiment uitgevoerd in een gecontroleerde
omgeving (screen house). We hebben gezonde planten gekweekt en ingeënt
met het CBSD-ziektevirus. Toekomstige experimenten op dit gebied zouden
meer cassaveplant variaties kunnen bevatten, evenals onderzoek naar andere
ziekten, zoals CMD en CBSD.

• In een vergelijkbare opstelling zou in de toekomst kunnen worden onderzocht
hoe voedingstekorten bij gewassen worden veroorzaakt door stresseffecten.
Dit was een veel voorkomende vraag van onze verschillende belanghebben-
den. Om dit probleem aan te pakken en de gegevens van deze groep te ver-
werken, zou een extra klasse nodig zijn tijdens de training van de modellen.

• Ons onderzoek zou ook moeten worden uitgebreid door andere gewassen te
overwegen, zoals maı̈s, bonen en rijst. Aanvankelijk zouden dezelfde meth-
oden kunnen worden toegepast om de gegevens te verzameling, van de ge-
noemde gewassen.

• Hoofdstuk 7 was onze eerste poging om een nieuw en goedkoop diagnostisch
apparaat te bouwen op basis van spectrale gegevens. We hebben in onze dis-
cussie verschillende aspecten aangeduid voor mogelijke verbeteringen.

• In sommige van onze hoofdstukken hebben we geëxperimenteerd met CNN’s
voor het verkrijgen van een basislijn. Omdat dit een gebied is dat in recente
studies veel populariteit heeft verworven, voorzien we toekomstige studies
naar de toepasbaarheid van neurale netwerken.

Dit proefschrift dient als basis voor een efficiënte vroege detectie van gewasziek-
ten met behulp van spectrale informatie. Ons onderzoek kan bijdragen tot een ver-
beterd vermogen van kleine boeren om in levensonderhoud te voorzien door een
verhoogde opbrengst van gewassen en voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika.
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