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ROBOT MED GRØNNE FINGRE
Plant Phenolab er en fuldautomatiseret platform til undersøgelse af f.eks. 
pigmenterings- og celleforandringer i planter ved forskellige behandlinger såsom 
smitte med sygdomsfremkaldende organismer. Anlægget sørger for vanding, 
gødskning, rotation, randomisering og oberservation af op til 117 plantefiksturer. 
Phenolab er opført i Taastrup som en prototype på et større anlæg, der senere 
skal bygges på Frederiksberg.

Vision Station er anlæg-
gets observationsstation. 
Stationen indeholder to 
termiske kameraer, ét uden 
for den sorte boks og ét 
indeni, hvormed bladenes 
overfladetemperatur kan 
observeres. Ved hjælp af et 
multispektralt kamera med 
LED-lyskilde (10 bånd fra 
visuel til nærinfarød) kan 
f.eks. bladenes klorofyl-
indhold og celleforandringer 
iagttages og kvantificeres. 
Planterne kan køres igennem  
Vision Station op til to gange 
i døgnet.

Vision Station 

Automationssystemet 
består af 13 rækker med plads 
til 9 fiksturer i hver række. 
Planternes position og oriente-
ring randomiseres løbende for 
at sikre ens vækstbetingelser 
for planterne i Phenolab.

Plantefiksturerne bevæger 
sig med en hastighed på op til 
8 m/min., og alle bevægelser 
sker skånsomt for planterne.Hvert plantefikstur 

indeholder én eller 
fire planter (i hhv.  
13 x 13 x 13 cm 
eller 8 x 8 x 8 cm 
potter). Det enkelte 
fikstur identificeres 
ved hjælp af et 
RFID-tag i bunden.

Type

Længde

Bredde

Kapacitet

Maksimal plantestørrelse

Hastighed

Fuldautomatisk phenotyping-platform

12 m

4,5 m

Op til 117 x 4 planter

25 x 25 x 60 cm

8 m/min.

FAKTA OM KU’S PLANT PHENOLAB

Fast Lanes. Udvalgte planter 
kan fremkøres til f.eks. 
manuelle undersøgelse her.

Tre vægte vejer hvert fikstur 
mindst to gange i døgnet for at 
bestemme væksten i plantemasse. 
Det aktuelle vandindhold i jorden 
bestemmes via trådløse fugtigheds-
sensorer i potten.

Termisk 
kamera

Multispektralt 
kamera med 
LED-lyskilde

Vanding kan ske fra fire 
gødningstanke med en 
præsicion ned til 0,1 ml. 

Robot skal undersøge stressfaktorer i planter
Københavns Universitet 
har med robotten Pheno-
lab skabt et væksthus, hvor 
planters vækstbetingelser 
automatisk kan analyseres.

ROBOTTER
Af Mie Stage  mst@ing.dk

Klimaforandringer kan stresse  
afgrøder – men kender man plan-
terne så godt, at man kan tilpasse 
mængden af f.eks. vand og næring 
til forholdene, kan man hjælpe 
dem godt på vej.

Derfor har Institut for Plante- og 
Miljøvidenskab på Københavns 
Universitet anskaffet en robot, som 
kan overvåge og passe planter i et 
væksthus under forskellige forhold, 
så det hurtigere står klart, hvilke af 
plantens mekanismer, der er robu-
ste – eller det modsatte, fortæller 
institutleder Svend Christensen.

»Den overordnede idé er, at vi 
kan se, hvordan samspillet er mel-
lem plantens gener og dyrknings-

betingelserne. Det er vigtigt at fin-
de frem til de sorter, som bedst ud-
nytter vand og næring, så de også 
under klimastress kan producere 
mad nok til verdens befolkning,« 
siger institutlederen.

Robotten går under navnet 
Pheno lab og er produceret i sam-
arbejde med danske ProInvent.

Phenolab kan passe 117 alminde-
lige potteplanter eller 468 små og 
sørge for, at de får vand og næring 
ud fra de forskrifter, forskerne har 
bestemt på forhånd. Samtidig roke-
rer robotten rundt på planterne, så 
de får ens vækstbetingelser, samt 
måler planternes tilvækst og blade-
nes temperatur.

Ved at styre vandingsniveauerne 
er det f.eks. muligt at fastslå, hvor 
effektivt forskellige sorter modstår 
stress ved vandmangel, og hvor i 
plantens genom denne egenskab 
bliver styret.

Instituttet vil i første omgang 
undersøge bygplanter smittet med 
svampen meldug for at finde ud af, 
hvordan plante såvel som svamp 
reagerer på forskellige vand- og 

næringsstofmængder. Ikke mindst 
for at undersøge, om planteforæd-
ling kan gøre bygplanter resistente 
over for svampen, og om f.eks. me-
re eller mindre regn i fremtiden vil 
ændre bygplanternes resistens.

Vil booste immunforsvaret
Planterne bliver både undersøgt i 
væksthuset og ude på instituttets 

forsøgsmark i Taastrup, men efter-
som vind, vejr og forskellige jord-
typer påvirker væksten på marken, 
er væksthuset vigtigt for at få stabi-
le og sammenlignelige resultater, 
der ikke er afhængige af, om juli 
bliver solrig eller regnfuld, fortæl-
ler Svend Christensen.

»Desuden vil vi bruge Phenolab 
til at undersøge nyttige mikroorga-

nismer, der findes i jord og planter, 
og som – ligesom den menneske-
lige bakterieflora – kan være med 
til at booste planternes vækst og 
immunforsvar over for sygdomme. 
Det er et område, der også er me-
get spændende og ikke undersøgt 
tilstrækkeligt, fordi det kræver me-
get præcise behandlinger,« siger 
han.  j

ET EKSEMPEL  på en undersøgelse, der kan foretagets i Plant Phenolab. Et blad fra hver af ti bygplanter er smittet med 
svampesygdommen bygbladplet og fikseret på en vandret plexiglasplade. Området i den rødstiplede firkant ses til højre 
på et fluorescensemmisionsbillede, som viser klare tegn på, at svampens indre vækstorganer påvirker bygplanternes 
bladvæv – selv om intet kan ses på planterne med det blotte øje.  Foto: KU, Institut for Plante- og Miljøvidenskab


