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Peltojen merkintäPeltojen merkintäPeltojen merkintäPeltojen merkintä 12 peltolohkoa

Kevään ilmakuvausKevään ilmakuvausKevään ilmakuvausKevään ilmakuvaus 12 lohkoa, ~30 ha

6100 RGB-kuvaa / 3300 MS

Kesän ilmakuvausKesän ilmakuvausKesän ilmakuvausKesän ilmakuvaus 11 ½ lohkoa, ~35 ha

5600 RGB-kuvaa / 2900 MS

KitkentäKitkentäKitkentäKitkentä 8 peltolohkolla hukkia

6-535 pistettä / pelto, yht: 773

Aineiston käsittelyAineiston käsittelyAineiston käsittelyAineiston käsittely Ortomosaiikit

Kuvien poiminta

Hukkakaurakohtien merkitseminen



Hukkakaurakuvien poiminta kitkiessä 
talletettujen GPS-koordinaattien perusteella.



Hukkakaurapikselien merkintä projektissa tuotetulla 
työkalulla.





Hukkakaura on mahdollista havaita 
ilmakuvista ihmissilmin, jos lentokorkeus 
alle 30 m (mieluiten 5-10 m).

Vaatimuksena teknisesti hyvä kuvaus- ja 
paikannuslaitteisto.

Aineiston käsittelyketjuakäsittelyketjuakäsittelyketjuakäsittelyketjua sujuvoitettava.

Ratkaisuja aineiston jakamiseenjakamiseenjakamiseenjakamiseen
viljelijöiden kanssa?

Ensi kesäksi hankinnassa oma 
kuvauslaitteisto.

Johtopäätöksiä ja pohdintaaJohtopäätöksiä ja pohdintaaJohtopäätöksiä ja pohdintaaJohtopäätöksiä ja pohdintaa



TiivistelmäTiivistelmäTiivistelmäTiivistelmä

1. Ilmakuvaa pelto droonilla. 2.Opeta tekoälyjärjestelmä tunnistamaan 
kuvista hukkakaurat (rikkakasvit).

3. Kuvausten ja kuvankäsittelyn 
ketjuttaminen ja automatisointi.

4. Hukkakaurojen automaattinen 
tunnistus ja tieto viljelijälle.



WEED MANAGEMENT BASED ON AERIAL IMAGERY:WEED MANAGEMENT BASED ON AERIAL IMAGERY:WEED MANAGEMENT BASED ON AERIAL IMAGERY:WEED MANAGEMENT BASED ON AERIAL IMAGERY:

Can Can Can Can dronesdronesdronesdrones detectdetectdetectdetect commoncommoncommoncommon wildwildwildwild oatsoatsoatsoats????

1. Conduct the drone flight campaigns. 2.Teach AI system to detect wild oats
(/other weedy species).

3. Build an automated data collection
and processing chain.

4. Inform farmer about the automatically
detected wild oat locations.


