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Rezumat: Într-o societate cu agricultura  moderna intensiva, cunoaşterea tehnicilor de cultivare cu 

randament ridicat necesita folosirea tehnologiilor moderne de determinare a calităţii solului pe o suprafaţa cit 

mai mare si întrun interval de timp cit mai scurt. In acest sens teledecţia este un instrument foarte eficient si 

comod care permite în acelaşi timp ridicarea productivităţii agricole la hectar, păstrarea si menţinerea calitaţii 

solului si depistarea la timp a eventualelor problem care pot fi soluţionate in timp optim. Teledecţia oferă 

soluţii practice si din ce in ce mai accesibile publicului larg. 

 

1. Introducere 

Când agricultori sau fermieri observa domeniile lor de păşuni sau evaluează starea lor fizică, fără a 

intra in contact cu ele, aceasta  este o formă de teledetecţie. Respectarea culorii frunzelor sau apariţii de 

ansamblu a plantelor poate determina starea plantei. Teledetecţia imaginilor luate de la sateliţi şi avioane 

oferă un mijloc de a evalua condiţiile de teren, fără a le atinge fizic, din punct de vedere de deasupra 

câmpului. 

Cei mai mulţi senzori la distanţă „vad‖  aceleaşi lungimi de undă , care sunt văzute de ochiul uman, 

deşi în cele mai multe cazuri senzorii la distanţă poate detecta, de asemenea, energie de la lungimi de undă 

care sunt nedetectabile pentru ochiul uman. Punctul de vedere de la distanţă a senzorului şi capacitatea de a 

stoca, analiza şi afişa datele recepţionat pe hărţi de domeniu sunt ceea ce face din teledetecţie un important 

instrument potenţial pentru producătorii agricoli. Agricultura prin teledetecţie nu este noua şi datează de la 

1950, dar progresele tehnologice recente au făcut beneficiile teledetecţiei accesibile pentru majoritatea 

producătorilor agricoli. 

 

2. Teledetecţia, cum se poate folosi in agricultura 

Imaginile de teledetecţie pot fi folosite pentru a identifica deficienţele nutritive, boli, deficit sau 

surplus de apă , infestări de buruieni, daune insecticide, pete cauzate de grindină, furtuni, daune erbicide, şi 

populaţii de plante. 

Informaţii din teledetecţie pot fi utilizate ca hărţi de bază în aplicaţii cu rată variabilă de îngrăşăminte 

şi pesticide. Informaţii din imaginile prin teledetecţie permit agricultorilor sa a trateze doar zonele afectate  a 

unui câmp. Probleme în cadrul unui câmp pot fi identificate de la distanţă înainte de a putea fi identificate 

vizual. 

Fermierii pot utiliza teledetecţia pentru a identifica zonele de păşunat, zonele suprapăşunate sau zonele 

de infestăricu buruieni. Instituţiile de creditare utilizează  date de la distanţă pentru a evalua valorile relative 

de teren prin compararea imaginilor arhivate cu cele din câmpurile din jur.(pentru a stabili bonitatea unui 

teren) 

 

3. Spectrul electromagnetic 

Principiile de bază ale teledetecţiei cu sateliţi şi avioane sunt similare cu observaţiile vizuale. Energia 

sub forma de valuri lumina călătoreşte de la soare pe Pămînt. Undele luminoase se propaga în mod similar ca 

valurile care traversează un lac. Distanţa de la vârf de un val la vârful altui val este lungimea de undă. 

Energia de la lumina soarelui se numeşte spectru electromagnetic. 

Lungimile de undă folosit în cele mai multe aplicaţii de detectări agricole de la distanţă acoperă doar o mică 

regiune a spectrului electromagnetic. Lungimile de undă sunt măsurate în micrometri (uM) sau nanometri 

(nm). Unul um este de aproximativ .00003937 inci (0.000001 metri) si 1 uM este egal cu 1.000 Nm. 

Regiunea vizibilă a spectrului electromagnetic este de aproximativ 400 nm la aproximativ 700 nm. Culoarea 

verde asociată cu vigoarea de plante are o lungime de undă că centrele aproape 500 nm . 
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Lungimi de undă mai lungi decât cele din regiunea vizibila şi până la aproximativ 25 uM sunt în regiunea 

infraroşu. Regiunea infraroşu cea mai apropiată de cea a regiunii vizibile este regiunea infraroşu apropiat 

(NIR). Atât infraroşu cit şi regiunile vizibile sunt folosite în agricultura prin teledetecţie. 

 

4. Energia electromagnetică şi plantele 

Când energia electromagnetică de la soare ajunge la plante, se pot întâmpla trei lucruri. În funcţie de 

lungimea de undă a energiei şi a caracteristicilor individuale ale plantei, energia se va reflecta, absorbi, sau 

transmise. Energie reflectată de frunze este uşor de identificata de ochii omului ca culoarea verde a plantelor. 

O planta are culoarea verde, deoarece clorofila din frunze absoarbe o mare parte din energie în lungimile de 

undă vizibilă şi culoarea verde este reflectată. Lumina soarelui care nu este reflectata sau absorbit este 

transmis prin frunzele la sol. 

Interacţiunile dintre reflectanta, absorbţie, şi energia transmise pot fi detectate prin teledetecţie. 

Diferenţele în culorile frunzelor, texturile, formele sau chiar modul în care frunzele sunt ataşate la plante, 

determina cât de multa energiei se va reflecta, absorbi sau transmite. Relaţia dintre, absorbţie,transmisie si 

energia reflectată este folosită pentru a determina semnăturile spectrale de plante individuale. semnăturile 

spectrale sunt unice pentru specii de plante. 

Teledetecţia este folosita pentru a identifica zonele subliniate în domenii prin stabilirea semnăturilor 

spectrale ale plantelor sănătoase. In speţa, plantele emit radiaţii electromagnetice in mai multe benzi 

spectrale. In funcţie de zona spectrala cercetata, fiecare cultura are un răspuns diferit, o anumita ‗semnătura‘ 

ce apare pe hărţile fotointerpretare, de o anumita culoare. Semnăturile spectrale de plante stresate apar 

subliniat fata de semnăturile  de plante sănătoase.  

Sfecla de zahăr stresată au o valoare mai mare de reflexie în regiunea vizibilă a spectrului de frecvenţe 

400-700 nm. Acest model este inversat pentru sfecla de zahăr sănătoasa în intervalul invizibil de la 

aproximativ 750-1200 nm. Modelul vizibil se repetă în intervalul mai mare de reflexie de la aproximativ 

1300-2400 nm. Interpretarea valorilor de reflexie la lungimi de undă diferite de energie pot fi folosite pentru 

a evalua sănătatea culturilor. 

Compararea valorilor de reflexie la lungimi de undă diferite, un indice numit indice normalizat al 

vegetaţiei (NDVI), este frecvent utilizat pentru a determina vigoarea plantelor. NDVI compară reflexia 

valorilor şi NIR in regiunile roşu al spectrului electromagnetic. Valoarea NDVI din fiecare zonă pe o 

imagine ajută la identificarea domeniilor de diferite nivele de vigoare a plantelor în aceste domenii. 

 

5. Cum lucrează Teledetecţia  

Există mai multe tipuri de sisteme de detecţie la distanţă utilizate in agricultura, dar cea mai comuna 

este un sistem pasiv care simte energia electromagnetică reflectată de la plante. Soarele este sursa cea mai 

comună de energie pentru sistemele de pasive. Senzori pasivi  pot fi montaţi pe sateliţi, avioane  cu echipaj 

sau fără pilot, sau direct  pe echipamentul agricol. 

Există mai mulţi factori care trebuie să se ia în considerare atunci când alege un sistem de detectare de 

la distanţă pentru o anumită aplicaţie, inclusiv rezoluţia spaţială, rezoluţie spectrala, rezoluţie radiometrica, şi 

rezoluţia temporală. 

Rezoluţia spaţială se referă la dimensiunea celui mai mic obiect care poate fi detectat într-o imagine. 

Unitatea de bază într-o imagine se numeşte un pixel. Un metru rezoluţie spaţială înseamnă că fiecare pixel 

din imagine reprezintă o suprafaţă de un metru pătrat. Cea mai mic o zonă reprezentată de un pixel, cea mai 

mare rezoluţia a imaginii. 

Rezoluţie spectrală se referă la numărul de benzi, lăţimea şi lungimea de undă de pe fiecare banda. O 

grupa este o porţiune îngustă a spectrului electromagnetic. Lăţimi mai scurte de  lungimi de undă pot fi 

distinse în imagini cu rezoluţie mai mare. Pe imaginile multi-spectrale se pot măsura mai multe lungimi de 

undă , cum ar fi verde vizibile sau NIR. Landsat, Quickbird şi sateliţii Spot utiliza senzori multi-spectrali. 

Benzile de imagini înguste hyperspectral sunt mai sensibile la variaţiile în lungimi de unda de energie şi, prin 

urmare, au un potenţial mai mare de a detecta stresul in culturi decât imagini multi-spectrale. Imaginile 

multi-spectrale şi hyperspectrale sunt folosite împreună pentru a oferi o imagine mai completă a condiţiilor 

de cultură. 

Rezoluţia radiometrica se referă la sensibilitatea unui senzor de la distanţă la variaţiile în nivelurile 

de reflexie (niveluri de gri). Cu cât rezoluţia radiometrica a unui senzor de la distanţă este mai mare, cu atât 

mai sensibil este de a detecta mici diferenţe în valorile reflexie (nivelurile de gri). Rezoluţia radiometrice mai 

mare permite unui senzor la distanţă sa ofere o imagine mai exactă a unei porţiuni specifice ale spectrului 

electromagnetic. 
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Rezoluţia temporală se referă la cât de des un senzor de platformă de la distanţă poate oferi o 

acoperire a unei zone. Sateliţii Geo-staţionari  pot oferi încontinuu imagini de detectare în timp ce sateliii ce 

orbitează in jurul pamîntului  pot furniza date de fiecare dată când trec pe o suprafaţă. Imaginile luate de pe 

camerele montate pe avioane sin adesea utilizate pentru a furniza date pentru aplicaţii care necesită o 

acoperire mai frecventa. Senzorii anexaţi la echipamentul agricol pot oferi cea mai mare rezoluţie temporala. 

 

6. Teledetecţie: Procesul complet 

Figura 5 ilustrează un proces de teledetecţie prin satelit, aşa cum se aplică la procesele de monitorizare 

agricole. Soarele emite energie electromagnetică pentru plante . O parte din energia electromagnetica este 

transmisa prin frunze. Senzorul de pe satelit detectează energia reflectată . Datele sunt apoi transmise la 

staţia de sol .Datele sunt analizate  şi afişate pe hărţi teren . 
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Aceste informaţii pot fi copiate pentru scopuri educaţionale în scopuri necomerciale în toate elementele sale 

cu nici o schimbare.  

 

 

 

 

 

 

 




