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Въведение
С проекта се цели прилагане на един съвременен подход за
земеделие, базиран на информационните технологии,
системата за глобално позициониране (GPS), географските
информационни системи (GIS), различни сензори за
измерване на важни за земеделието величини. Приложено е
използване на дистанционно управляеми малогабаритни
безпилотни летателни средства за извършване на
определени операции за събиране на информация с цел
управление и прилагане на полезни практики за
променливите полеви условия.

Резултати
Събран е снимков материал с камера MAPIR Survey 3W_RGN_3.4 _4000X3000 в рамките до
100 броя снимки за 17 броя от парцелките на сеитбен план от опитно поле, който е
обработен с програмния продукт Pix4Dmapper. Чрез него са получени диапазоните на
изменение на четири вегетационни индекса: NDVI, GNDVI, SIPI2 и MCARI. Събрани са данни
за вегетацията на пролетници: царевица и слънчоглед, в различни райони на Южна
Добруджа. Създадени са цифровизирани карти за отразената светлина от полетата, засадени
с тях в близкия до инфрачервения диапазон на отразеното от посевите слънчево излъчване.
Направени са снимки чрез дистанционно управляем летателен апарат, оборудван с RGB
(Red, Green Blue) и RGN (Red, Green, NearRed) камери в различни райони на Южна Добруджа
на участъци от полета с царевица и слънчоглед.

Заключение
Цифровизираният и географски локализиран
снимков материал е обработен със специализирани
програмни продукти: Pix4D и MapirCC, като са
изчислени, съответни вегетационни индекси, от
които най-широко използваем е индексът NDVI.
Получена е информация за развитието на
наблюдаваните култури в рамките на осем месеца и е
установено че, засушаването, ниската стойност на
валежите през 2020 г., се отрази неблагоприятно на
вегетацията на растенията.
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