
ã Mukuloiden sokeripitoisuus 
kiinnostaa etenkin lastu- ja rans-
kanperunateollisuutta. Uutuus-
tuote nopeuttaa sokeripitoisuu-
den määrittelyä. Perunanäyte 
murskataan mukana tulevalla 
puristimella, ja analyysi suorite-
taan puristenesteestä. Laite on 
tarkoitettu kenttäkäyttöön hel-
pottamaan sopivan nostoajan-
kohdan määrittelyä.  
www.martinlishman.com
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Uusi tekniikka löytää tiensä myös tuotannon 
 alkulähteille. Tässä poikkileikkaus Cerealsin 
 uuden ja vähän vanhemmankin – mutta edelleen 
ajankohtaisen – tekniikan annista.

   Jussi Knaapi

Uusi tekniikka 
auttaa monessa

Jyvissä kehittyvät mykotoksiinit ovat maailmanlaajuinen ongelma, jo-
hon on haettu erilaisia ratkaisuja toistaiseksi laihoin tuloksin. Riskierien 
testaus ennen käyttöä tai toimitusta eteenpäin olisi kaikkien etu. Charm 
EZ-M System on pikatesteri, jolla voidaan havaita tärkeimmät mykotok-
siinikannat. 50 grammaa riittää raakaeräksi. 

Näyte liuotetaan reagenssilla, sentrifugoidaan, annostellaan testilius-
kaan ja laitetaan lukijalaitteeseen. Näyte lämmitetään inkubaattorissa, 
jolloin reagenssissa oleva entsyymi aktivoituu mahdollisen mykotoksii-
nin kanssa ja liikkuu näyteliuskassa. Lukijalaite on samalla myös foto-
metri, joka mittaa entsyymin aktiviteetin. Tulos rekisteröidään laitteella. 
Mitä kauempana ja tummempana värireaktio on merkkiliuskassa, sitä 
enemmän siinä on mitattavaa mykotoksiinia. 

Reagenssi (testiliuska) valitaan olosuhteiden mukaan. Useita myko-
toksiinilajeja on testattavissa, mukaan lukien Alfatoksiini, DON ja Okra-
toksiinit. Itse testi on yksinkertainen, nopea ja luotettava. Lukijalaitteen 
toiminta on reagenssiliuskan ja viljalajin valinnan jälkeen täysin auto-
maattista. Testi kestää vain kymmenkunta minuuttia. Laite on kehitetty 
USA:ssa alun perin maidon laatutestaukseen. Viljan kaupallinen pika-
mykotoksiinitestaus on kehitetty viitisen vuotta sitten. 

”Tämäntyyppinen testeri on Britanniassa käytössä lähes kaikilla viljan 
ostajilla”, kertoi aluepäällikkö Bob Cook. 

Testaus suoritetaan aina vasta sadonkorjuun jälkeen, koska varas-
tointiolosuhteet ratkaisevat, miten mykotoksiinit alkavat kehittyä. Varas-
tokuivaus viljan ollessa vielä kosteaa ja sopivan lämmintä ampuu myko-
toksiinien kehityksen vauhtiin. 

Laite soveltuu sekä viljan että rehujakeiden testaukseen. Testattavien 
mykotoksiinien skaala kattaa käytännössä esimerkiksi kaikki rehuase-
tusten mukaiset homemyrkyt.

Kasvissa ja etenkin tuleentuvassa tähkässä esiintyy kaikenlaisia ho-
meita, joista punahome eli fusarium on erityisesti huolta aiheuttava. Ai-
na nämä näkyvät homeet eivät kuitenkaan ala varastossa kehittää ho-
memyrkkyjä (aineenvaihduntatuoteita) eli mykotoksiineja. Monet tekijät 
vaikuttavat homeiden ja edelleen mykotoksiinien muodostumiseen. Vil-
jelytekniikka ja -kierto, kesän olosuhteet, kuivaus ja varastointi muo-
dostavat kokonaisuuden, jonka tuloksena mykotoksiineja saattaa muo-
dostua. 
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Pikatesteri mykotoksiineille
ã

Charm EZ-M koostuu näyteliuskoista, reagenssiliuoksesta, 
sentrifugista, inkubaattori-lämmittimestä ja lukijalaitteesta. Lait-
teiston hinta on noin 6 000 euroa sisältäen annoksen mittatar-
peita. Yhden testin kaupallinen hinta Isossa-Britanniassa vaihte-
lee 50 euron molemmin puolin. www.calibrecontrol.com

ã Saksalainen Agri-Broker-seulasto perustuu lamellien muotoiluun, 
jonka ansiosta ilmavirta ohjautuu tasaisemmin seulojen läpi. Tavoit-
teena on tehostaa ruumenten erottelua niin paljon jo yläseuloilla, että 
alaseulojen kokoa voidaan hieman pienentää. Tuloksena seulontate-
ho nousee ja tavara on normaalia puhtaampaa. Agri-Broker-seuloja 
on saatavissa myös vanhempiin puimureihin, kertoo edustaja Juha 
Lahdelma. Keskieurooppalaisten merkkien ohella myös Sampoihin 
löytyy A-B-seulastoja. Seulasto on ollut Koneviestinkin kokeilussa 
(KV 16/2007).

ã Led-valoissa ei ole löystyviä lampun kantoja tai palavia polttimoi-
ta. Brittiläisen Uktrailerlightsin led-sarja vaikuttaa todella lujatekoisel-
ta ja monipuoliselta. Valorasiat ovat vedenpitäviä, joten valaisimet 
toimivat myös veden alla. Hartsitäytteinen pistorasia ja johdotus kes-
tävät jopa yliajon. Rakenteelle annetaan 10 vuoden osatakuu. Jako-
rasiaan voidaan liittää myös etu- ja sivuvalot, majakka tai rekisterikil-
ven valo. Hinnat alkaen 160 euroa (alv 0 %). www.agri-shop.co.uk  

Takavuosien keksintöön, sähköperunaan, on liitetty Bluetooth-linkki, jo-
ka lähettää tablettiin tai älypuhelimeen jatkuvaa äänisignaalia. Ohjelma 
piirtää signaalista aaltokäyrää, jonka avulla perunan liike ja mahdolliset 
kolhujen aiheuttajat voidaan linkittää toisiinsa. Linkitys voidaan tehdä 
myös merkkaamalla paikka ja aika tabletin ruudulla yhteen. Äänisignaa-
lia voidaan seurata kuulokkeista. 

Varsinainen kiihtyvyysantureiden keräämä tieto siirretään myös Blue-
tooth-yhteydellä tai USB-kaapelilla. Liittämällä kaikki tieto yhteen saa-
daan testattavan koneen tai linjan ominaisuudet kartoitettua tarkasti. 

Oleellisena uutuutena sähköperuna voidaan kalibroida etukäteen. 
Kalibrointi suoritetaan testaamalla ensin, mikä on oikealle perunalle kriit-
tinen korkeus tai pudotus. Sitten sähköperuna pudotetaan samalta kor-
keudelta ja katsotaan, mikä oli kiihtyvyysarvo. Näin saadaan simuloitua 
reaalimaailman olosuhteita ja kerättyä tarkkaa tietoa perunoiden kolhiin-
tumisesta. Myös lämpötila voidaan liittää osaksi mittadataa. 

Keräämällä lajike- ja vuosikohtaista tietoa voidaan jopa ennakoida ja 
säätää koneiden toimintaa sekä minimoida käsittelystä aiheutuvia va-
hinkoja. Potsdamin yliopistossa kehitettyä laitetta käytetään mm. Grim-
men tuotekehityksessä. Hintaluokka on noin 1 500 euroa ilman tablet-
laitetta (alv 0 %). www.martinlishman.com 
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Sähköperuna uudistui
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Viljan vastaanottopaikoissa 
alkaa olla yhä enemmän NIR-
analysaattoreita, joilla saadaan 
lähes reaaliaikainen tulos paitsi 
kosteudesta, myös valkuais- ja 
öljypitoisuudesta. NIR tarkoittaa 
niin sanottua lähipunaista intra-
säteilyä (near infrared recflec-
tance), josta luetaan takaisin-
säteilevää aaltoaluetta.

Tehdas:
info@forsmw.com
www.forsmw.com

Yrjö Tenkanen Oy
Salo
Yrjö: 0400 825 424
Pauli: 044 5211420
yrjotenkanen@yrjotenkanen.� 
www.yrjotenkanen.� 

Metsä-Säämänen Oy
Pertti 0500373420
pertti@metsa-saamanen.� 
www.metsa-saamanen.� 

Vöyrin Kone ja Traktori Oy
Puh. 06-3844600
Ingvald: 044-0366675
Tom: 044-5690003
Fax. 06-3844640
vora.maskin@netikka.� 
www.voramaskin.�  

Mecanil Oy Ab
Tel: + 358 (0)19 661 2600  
(0) 400 458 810
Fax: + 358 (0)19 616 643
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BIGAB® – Markkinajohtaja

BIGAB Generation 2
BIGAB 10–14 G2 – Uuden 
sukupolven vaihtolavavaunu
– Kippauskulma 60 astetta. 12 asteen lisäys edelliseen malliin verrattuna.

– Parannettu kippausnopeus. Kippaa puolet nopeammin kuin edellinen malli.

– Rungon lukitus/telin lukitus turvallisempaan/hiljaisempaan vaihtoon.

– Kaksinkertainen hydraulinen rungon lukitus.

– Säädettävä vetoaisa joustavuuden lisäämiseksi.

– Täysin kuulapuhallettu ja maalattu2-komponenttimaalilla, joka 

 antaa korkeamman UV-suojan sekä kestävän ja kirkkaan maalipinnan.

PATENTOITU

Vöyrin Kone ja Traktori OyMecanil Oy Ab
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Tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia

Tarkennettuun IPM-viljelyyn alkaa tulla apuvälineitä. Sen si-
jaan, että ennakoidaan kasvituholaisten esiintymistä ja toteu-
tetaan esimerkiksi ruiskutusohjelmaa käyttäen lämpö- tai sa-
desummaa ynnä muita epäsuoria mittareita, itiötutkalla mi-
tataan sienten tauti-itiöiden oikeaa määrää ilmassa. Proto-
vaiheessa oleva Syield Auto Sampler mittaa pahkahomeen 
aiheuttajaitiöiden määrää, kertoi Steph Heard Rothamstead 
Researchista. 

Itiöitä kerätään ilmasta jatkuvasti (20 l ilmaa/min). Näyte 
johdetaan ravintoliuokseen, jossa itiöt alkavat kasvaa. Mo-
nivaiheisen prosessin kautta itiöiden määrä saadaan mitat-
tua liuoksen sähkönjohtavuuden muutoksista. Tieto välittyy 
automaattisesti GSM-verkon kautta tietokantaan. Sääpara-
metrit liitetään systeemiin automaattisesti. Ennuste on jat-
kossa palvelun hankkineiden käytössä esimerkiksi mobiili-
verkon kautta.  Torjuntatoimet voidaan ajoittaa juuri oikeaan 
hetkeen. 

Nykyinen proto toimii ristikukkaisten pahkahomeitiöillä, 
mutta ravintoliuoksen koostumista muuttamalla saadaan 
laite toimimaan vaikkapa perunan ruttoitiöiden havainnoin-
nissa. 
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ã Itiötutka on koekäyttövaiheessa osoit-
tautunut varmatoimiseksi. Nykyinen malli on 
säädetty ristikukkaisten pahkahomeitiöiden 
määrän seurantaan. Pienin säädöin laite voi-
si toimia myös esimerkiksi perunaruton itiöi-
den laskennassa. Steph Heard (vas.) ja 
 Stuart Wiley esittelevät.

Viljelyneuvontayhtiö Agrii tutkii 
nyt kolmatta vuotta, miten ku-
vantamistekniikkaa voitaisiin so-
veltaa myös viljakasveille. Tähän 
saakkahan painopiste on ollut ri-
viviljelykasveissa.

Tekniikka on astetta ”tavan-
omaisempaa”: traktorin katolle 
asennetaan digikamerat, jotka 
tunnistavat lähinnä rikkaruoho-
esiintymiä, ei niinkään yksittäi-
siä rikkaruohoja. Kameroita on 
asennettu myös ruiskun puo-
miin. Ensimmäinen tavoite on 
käydä syysviljojen ykkösharmin, 
rikkapuntarpään kimppuun. 

Projekti päättyy vuonna 2014, 
jolloin on odotettavissa myös 
jonkin sortin tuloksia. Hanke 
hyödyntää Agriin täsmäviljelyn 
konseptia, jota jo nyt sovelle-
taan esimerkiksi P/K-täsmälan-
noituksessa. Kartoitusaineisto 
työstetään Gatekeeper-ohjel-
mistolla annostelukartaksi, jo-
ka ohjaa kasvinsuojeluruiskua. 
Hankkeessa ovat mukana myös 
Readingin yliopisto ja ruiskuval-
mistaja Knight.

www.agrii.co.uk/blog/2013/ 
02/28/eyeweed-project/
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Kevyisiin miehittämättömiin lennokkeihin (UAS, Unmanned 
Aerial Systems) pohjautuvat kuvantamismenetelmät kehit-
tyvät koko ajan. Projekteja on käynnissä pitkin Eurooppaa. 

Britanniassakin on useita hankkeita meneillään. Yksi 
edistyneimmistä, jo kaupalliseen vaiheeseen ennättänyt 
hanke on Ursula Agriculture. Kyseessä on samannimises-
tä tutkimushankkeesta alkunsa saanut yritys.

Ursulassa on takana toimijoita, joilla on kokemusta 
muun muassa satelliittikuvien hyödyntämisestä. Yhdis-
tämällä erityyppiset kuvantamisen tekniikat ja agronomi-
sen osaamisen on Ursula kyennyt lanseeraamaan avaimet 
käteen -paketteja, eli valmiita palvelukonsepteja. Niille on 
määritelty hinnat ja toimitusehdot. 

Ursulan tuotteita ovat esimerkiksi erityisympäristötu-
en suojakaistojen määritys tuoreesta ilmakuvasta, rikka-
ruohokartat, satoarviot ja lisälannoituskartat. Viimemaini-
tut työstetään valmiiksi tiedostoiksi asiakkaan käyttämälle 
levityskalustolle.

Kuvantamisessa käytetään näkyvän valon ohella muita-
kin aaltoalueita, kuten lämpöä ja NIR-aluetta. Satelliittiku-
vien ohella voimakkaasti kasvava alue on UAS-kuvantami-
nen, joka mahdollistaa aiempaa tarkemman tiedon kerää-
misen. UAS-kalustolla voidaan myös saada tuoretta tietoa 
yksittäisistä peltoalueista. 

Hinnaltaan UAS-kuvantaminen on kalliimpaa kuin satel-
liittikuvantaminen, mutta tarkkuus on huomattavasti pa-
rempi. Tuotepaketteja on tällä hetkellä viisi. Hinnat vaihte-
levat välillä 12–24 euroa hehtaarilta (alv 0 %). Kuvattavan 
alueen minimikoko on 170 hehtaaria, mutta neuvotteluva-
raa on alaspäin. 

Kaikkiin tuotepaketteihin kuuluu kuvaus asianmukaisel-
la tekniikalla, analyysi ja tiedon oikeellisuuden tarkastus 
manuaalisesti pellolta kerättävän datan pohjalta. Tulokset 
ovat suoraan tilaajan hyödynnettävissä ja toimivat myös 
lähdemateriaalina muulle neuvonnalle ja päätöksenteolle.

www.ursula-agriculture.com
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ã Ursula Agriculture on vielä alkutaipaleel-
la, mutta tuotevalikoima on jo varsin kattava. 
UAS-kuvantamisessa käytetään autonomi-
seen lentotehtävään suunniteltuja lennokke-
ja (kuvan oik. reuna) ja multikoptereita. Ca-
ron Pughin työnimike, agronominen analy-
soija, kertoo oleellisen. Ilmakuvien analy-
sointi käyttökelpoiseen muotoon on toimin-
nan kulmakivi.

Itiölaskuri mahdollistaa aidon IPM-viljelyn

Neuvontayhtiö Agrii ke-
hittää ja yhteistyökumppa-
neidensa kanssa rikkaruoho-
esiintymien havainnointiin 
tarkoitettua, karkeaan hah-
montunnistukseen pohjautu-
vaa järjestelmää. 

Täsmätorjuntaa 
rikkaruohoille

Ilmakuvaus kehittyy jatkuvasti

ã


