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Smart Nozzle suutinkohtaiseen  
hallintaan, kaarreajoon ja VRA-käyttöön 
USA:n (Harrison AG) kautta Englantiin (Altek) rantautunut Smart Nozzle on 
suutinkohtainen on/off-järjestelmä, jossa alun perin ISOBUS-yhteensopi-
vaan standardiruiskuun asennetaan ruiskun vakiokontrollerin kanssa kes-
kustelemaan kykenevä CanBUS-väylä.

Käytännössä jokainen suutin varustetaan on/off-sähköventtiilillä ja niitä 
yhdistävällä CanBUS-väylällä. Itse asiassa jokaisella suuttimella on oma IP-
osoite. Kun GPS-paikkatieto kertoo, että yksittäinen suutin on menossa jo 
ruiskutetulle alueelle, osaa järjestelmä sulkea suuttimen ja päinvastoin. Jot-
ta ruiskun määräannostelu ei menisi sekaisin, ilmoittaa Smart Nozzle ruis-
kun kontrollerille, mikä kulloinenkin työleveys on, ja järjestelmän paine säätyy 
vastaavasti kohdilleen.

”Smart Nozzle on ollut Englannissa kehitystyön alla nyt neljä vuotta, ja 
kaupalliset toimitukset ovat alkaneet”, kertoi Altekin UK-päällikkö Richard 
Riley.

Matkan varrella monitoritekniikkaa on uudistettu, ja Altek käyttääkin nyt 
Android-tablettia (Samsung Galaxy) monitorina. Koska tabletti kykenee lan-
gattomaan tiedonsiirtoon, käyttää Smart Nozzlekin tätä hyväksi. Monitori 
voidaan ottaa mukaan ulos, kun kuljettaja tarkistaa suuttimien toiminnan 
ja tarvittaessa yksittäinen suutin voidaan sulkea puomin vieressä seisten 
tabletti kädessä. 

Jos (ja kun) GPS yhteys välillä pätkii, voidaan järjestelmää hallita perin-
teiseen tapaan manuaalisesti. Varsinainen ”musta-laatikko” ja teknologinen 
perusta tulevat edelleen Harrison Ag:lta. Smart Nozzlen kera voidaan käyt-
tää mitä tahansa GPS/korjaussignaali-yhdistelmää, vahvistaa Smart Nozz-
len kehittäjä John Harrison. Ainoa merkittävä reunaehto on, että järjestel-
män täytyy toimia vähintäin 5 MHz:n taajuudella (ehto täyttyy nykyään kaikis-
sa järjestelmissä). Toinen käytännön reunaehto on, että GPS-järjestelmästä 
on saatava ulos kaksi rinnakkaista signaalia. Se toinen tarvitaan traktorin 
ajouran tai vastaavan käyttöön. Smart Nozzlen hintaluokka ns. täyden koon 
(30 m) ruiskuun on noin 11 000  euroa, tai metriä kohden 300– 400 euroa. 
Käyttäjäkokemusten perusteella ainesäästön voidaan olettaa olevan 15–20 
prosentin luokkaa.

Järjestelmä on varustettavissa myös Altekin Multi-Spray DC -suutinrun-
goin, jolloin jokaisen yksittäisen suuttimen (neljän suuttimen paketin) annos-
telumäärää voidaan säätää erikseen. Yksittäisessä paketissa on 4 suutinta 
ja tilastolaskenta kertoo, että ulos saadaan tällöin 16 erilaista annostelupor-
rasta. Smart Nozzle osaa laskea ja ohjata, mikä suutinyhdistelmä kussakin 
tilanteessa on käytössä. Tämä mahdollistaa tasaisen annostelun myös kaar-
teissa, kuten esimerkiksi Dammanin MFS-järjestelmä.

Merkittävää on myös se, että Smart Nozzle kykenee täsmäviljelyn vaati-
maan VRA-toimintaan, eli osaa hyödyntää VRA-karttoja (variable rate app-
lication).

Jussi Knaapi

ã Astetta pidemmälle, eli täyteen paikkakohtaiseen annosteluun, 
päästään varustamalla järjestelmään DC Multi-Spray -suutinrungoil-
la. Neljän suuttimen paketista saadaan ulos 16 erilaista annosteluta-
soa. Systeemi toimii myös kaarreajossa, vaikka varsinaista VRA-an-
nostelua ei olisikaan käytössä (kuvan rungoista puuttuu CanBUS-
väylä ja sähköinen hallintapalikka).

ã Richard Riley Altek:lta näyttää, miten Smart Nozzle järjestelmän 
yksilökohtainen suuttimen hallinta pelaa. CanBus-väylä yhdistää jo-
kaisen suuttimen järjestelmään omalla IP-tunnuksella! Käyttäjän mo-
nitori (oikealla) on Android-tabletti (Samsung) ja langattoman tiedon-
siirron ansiosta monitori voidaan huoltotilanteessa viedä vaikka ulos 
hytistä. Rileyn kädessä oleva tabletti on vain demonstraatiota varten.

Kasvinsuojelun tekniikka 
kehittyy laajalla rintamal-
la, kemikaalien käsitte-
lystä ultratasaiseen työs-
kentelyyn pellolla. Agri-
technica-näyttelyssä apu-
välineitä ja raskaampaa 
tekniikkaa löytyi jälleen 
joka lähtöön. Kaikkein 
edistyneimpiä ratkaisuja 
nähdään tuskin Suomessa 
vielä hetkeen, sillä ala ke-
hittyy hurjaa vauhtia. 

   Jussi Knaapi, Uolevi Oristo

Kasvinsuojelu 
kehittyy vauhdilla

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Kasvinsuojeluun uutuuksia  
Teemana parantunut tarkkuus. Näin voisi luonnehtia kasvinsuojelun uutuuk-
sien kärkeä. Parantunut lohkon sisäinen tarkkuus, parantunut tarkkuus itse 
kohteessa eli suutintekniikan uutuudet ja lopuksi torjunta-aineiden ja niiden 
seosten tarkentunut annostelutekniikka, sekä ruiskun ja astioiden puhdistus 
kuuluvat myös tärkeisiin teemoihin.

Ruiskutteiden annostelun tekniikka etenee. Täsmäviljelyn eli paikkakoh-
taisen annostelun vaihtoehtoja löytyy moneen lähtöön. GPS-paikannukseen 
pohjautuva päisteautomatiikka on toiminut tyypillisesti lohko kerrallaan, mi-
kä on toki ollut hyvä ja kohtuuhintainen edistysaskel. Seuraavaksi mennään 
suutinkohtaiseen tekniikkaan. 

Vinopäisteiden ja kiilojen jälkeen valmistajat ovat ryhtyneet ratkomaan 
kaarreajon aiheuttamaa epätarkkuutta. Kohtuullisen lieväkin kurvi ajolinjas-
sa aiheuttaa annosteluun aikamoisia eroja.

Tiedossa on, että kaarreajossa ruiskun puomin todellinen annostelu voi 
vaihdella välillä 40–160 prosenttia (36 metrin työleveydellä, tavoite 100 %). 
Kaarreajon kompensoivasta tekniikasta hyvä esimerkki on Dammanin MFS 
(Multi Fluid System), jossa ruiskun kontrolleri valitsee neljän suuttimen pa-
ketista sopivan yhdistelmän kulloiseenkin tilanteeseen. Perusjärjestelmä toi-
mii myös ilman GPS-ohjausta, jolloin anturit kertovat järjestelmälle pyörien 
kääntökulman ja edelleen kaartosäteen ja odotettavissa olevan yli- tai alian-
nostelun. Suuttimia säädetään on/off-pneumatiikalla. MFS sai Agritechni-
can hopeamitalin.

Järjestelmä toimii myös GPS-ohjattuna, jos sellaista käytetään. Lisäksi 
Dammanilla on tarjolla  kaksoistankki järjestelmä, jossa perusresepti ruisku-
tetaan 4-runkoisen suutinsetin kautta ja lisäannos menee 2-runkoisen suu-
tinparin kautta.

Dammann on ottamassa käyttöön myös kasvustosensoreita VRA-annos-
telun ja paikkakohtaisen viljelyn tarpeisiin. Yhteistyötä tehdään Friztmayerin 
kanssa, ja käytössä on Isaria kasvustosensori.
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ã Dammanin kaarreajon järjestelmä MFS palkittiin hopeamitalilla. 
Kuvassa näkyy 6 suutinta per setti, joista 2 kuuluu tuplatankin toiseen 
osaan. Sen kautta voidaan annostella rinnakkaista reseptiä. Taulun 
pienoismalli (vasemmalla) näyttää, millaisia kurveja MFS sallii.

Katso VIDEO!

www.koneviesti.fi

ã PLA on argentiinalainen valmistaja, joka valmistaa vuosittain 450 
ruiskua pääasiassa Etelä-Amerikan, USA:n ja Venäjän markkinoille. 
Yritys tarjoaa valinnaisena hiilikuidusta valmistettua 36 metrin puo-
mia, joka on valmistajan mukaan kuusi kertaa kestävämpi ja viisi ker-
taa keveämpi kuin teräspuomi. (UO)

Prototyyppisuutin Englannista 
 
Erilaista ajattelua edusti englantilainen Vortik-sykloonisuutin. Prototyyppi-
asteella olevaa tuotetta kehittelevä Cambridge Consultant tunnustelee, oli-
siko teollisuuden puolelta tulevalle idealle käyttöä maataloudessa, kertoi 
kehitysjohtaja Tom Empson.

Uutuussuutin koostuu pyöreästä kammiosta, johon ruiskutteen kompo-
nentit (ilma, vesi ja kemikaalit) syötetään. Sekoittuminen ja pisaroituminen 
tapahtuu kammiossa, josta voimakkaan pyörivä liike ohjautuu pyöreän ”suu-
tinaukon” kautta peltoon.

Suuttimen levityskuvio muistutti  protomallissa pyörrekammiosuutin-
ta, mutta sitä näyttäisi olevan mahdollista muokata myös viuhkamalliseksi. 
Suuttimen ulostuloaukon läpimitta on normaalia isompi, joten tukkeamista 
ei pitäisi olla vaivaa. Suuttimen rakenne on myös äärimmäisen yksinkertai-
nen. Kemikaalien sekoitussuhteet, vesimäärä ja ilmapuhalluksen voimak-
kuus määrittelevät ruiskutteen ominaisuudet. Sama perusmalli tullee sopi-
maan hyvinkin erilaisiin käyttötilanteisiin. Suuttimen rakenne mahdollistaa 
jopa 5–6 erilaisen komponentin sekoittamisen. Pisarakokoa ja tuuliajoherk-
kyyttä voidaan säätää ilmamäärää sekä suutinaukon kokoa muuttamalla.

Jussi Knaapi ã Suutinkammioon työnnetään protosuuttimessa ilmaa ja vettä. 
Tuotantomallissa kemikaaleja voi olla enemmänkin. Vortikin etuna on 
äärimmäinen yksinkertaisuus, se koostuu vain yhdestä valuosasta.
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ã Agricon P3 Us on P3-sarjan edullisin sensori. Se perustuu ultraää-
ni-mittaukseen ja soveltuu vain viljoille (korrenkasvuvaiheessa). Se on 
pääasiallisesti tarkoitettu fungisidi- ja korrensääteiden paikkakohtai-
seen annosteluun.

ã Pilottivaiheessa oleva H-sensor tunnistaa rikkakasvit (pun/NIR- 
periaatteella) ja ohjaa kasvinsuojeluruiskua paikkakohtaisesti. Kame-
rassa on valonlähde sekä toiminnan tarkkuuden että hämäräajon tar-
peiden vuoksi.

P3 – Presision Plant Protection, Agricon 
Saksalainen Agricon on tuomassa markkinoille lisää täsmäviljelyn sovellutuk-
sia. Uutuussensorit (P3- ALS, -RX, -US ja H-Sensor) ovat suunniteltu asennet-
tavaksi myös kasvinsuojeluruiskun puomistoon, jolloin esimerkiksi neljällä tai 
useammalla sensorilla saadaan ohjattua ruiskua paikkakohtaisesti ja tarkem-
min kuin perinteisillä kattosensoreilla. P3 ALS vastaa ominaisuuksiltaan lähin-
nä nykyistä Yara N-sensoria (ALS), asennustapa voi olla joko katolla tai työko-
neen päällä. Lähemmäksi kasvustoa asennettavat sensorit ovat  kevyempiä. 
Niiden resoluutiovaatimus on itse asiassa pienempi traktorin katolle asennet-
tavaan sensoriin verrattuna.

Sensoreiden toimintaperiaate, eli NDVI-indeksin mittaaminen ja sitä kautta 
lehtivihreän kunnon analysointi, on pysynyt entisellään. Sovellutusalueet kat-
tavat lannoituksen (maahan ja lehdelle) sekä kasvunsääteiden ja fungisidien 
käytön.

Sarjasta löytyy ultraäänimittaukseen sovitettu versio (P3 US), joka on myös 
hinnaltaan aiempaa edullisempi ja tarkoitettu viljoille. Ultraäänimittauksella 
saadaan tieto kasvuston korkeudesta ja tiheydestä ja sitä kautta biomassas-
ta. Näiden perusteella säädetään ohjelmallisesti lehtilannoitus-, fungisidi- ja 
kasvunsäädeannostelua.

P3 ALS on jo Saksan markkinoilla (pilottiasiakkailla) ja muut tulevat peräs-
sä. H-Sensor on vielä pilottivaiheessa. P3 US -mallia lukuun ottamatta, kaikki 
sensorit soveltuvat hoitamaan suunnilleen samoja tehtäviä.

H-Sensor perustuu myös samaan punaisen/lähi infrapunaisen (VIS/NIR) 
mittaukseen kuin muutkin NDVI-periaatteeseen perustuvat sensorit. H-Sen-
sorin tarkkuus on sen sijaan huomattavan hyvä, yksittäinen kuvapikseli on 
kooltaan vain 0,5 x 0,5 mm, eli järjestelmä erottaa jo taimiasteella olevat rikka-
ruohot. Muista N-sensoreista poiketen, H-Sensor perustuu kamerateknolo-
giaan. Tehokkaan laskenta-algoritmin kautta H-Sensor kykenee ”poimimaan” 
rikkaruohot esiin ja ohjaamaan ruiskun annostelumäärää rikkatiheyden mukai-
sesti sulkemalla/avaamalla lohkoja. Rikkaruohojen ”tunnistusprofiilin” opetta-
minen onkin ollut yksi järjestelmän runsastöisimmistä tehtävistä. 

Myös määräannostelu on mahdollista, edellyttäen että ruiskun tekniikka on 
riittävällä tasolla. Järjestelmän toiminta edellyttää, että sensori on suutinten 
etupuolella (n. 70 cm). Tällöin kamerasignaali ennätetään prosessoida ja sää-
tää suuttimen tilan tarvetta vastaavaksi. Reagointiaika on vain 0,1 sekuntia. 
Käytännön ajonopeus voi olla maksimissaan 12 km/h.

Kasvustosensorit tarvitsevat aina sovellutusohjelman, joita kehitetään yh-
teistyössä saksalaisen ProPlantin kanssa.  

Agriconilla on tällä erää tarjolla 5 valmista ohjelmistoa ja saman verran sen-
soreita (2 N-sensoria ja 3 uutta P3-sarjan sensoria). Ohjelmistosta löytyy myös 
täysi valmius kattavaan viljelyn hallintaan lohkokirjanpitoineen kaikkineen.

Agriconin filosofiana onkin tarjota asiakaslähtöisesti mahdollisimman mo-
nipuolinen täsmäviljelyn kokonaisuus kulloiseenkin tarpeeseen. Järjestelmien 
hallintamonitori  (Agronomic) on itse asiassa täysverinen ISOBUS-terminaali, 
joka soveltuu kaikkiin kyseisen standardin mukaisiin tehtäviin. Kasvustosen-
sorit eivät sen sijaan ole vielä ISOBUS-yhteensopivia, joten sensoreiden työ-
pariksi onkin viisainta valita Agriconin hallintamonitori.
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Danfoil pelissä mukana 
 
Tanskalainen Danfoil on vuosien saatossa uudistanut ruiskunsa tekniikkaa. 
Perusta eli suuttimen ja puomiston rakenne ovat entisellään, mutta kemi-
kaalien annostelua on kehitetty. Sen suosio on hiljalleen kasvanut, nykyään 
noin kolmannes ruiskuista varustetaan kemikaalien täyttöjärjestelmällä. Var-
sinainen syy suosion kasvuun on ollut Tanskan ympäristötukijärjestelmä, 
jossa tarkkaan kemikaalien annosteluun ja helppoon puhdistettavuuteen 
soveltuva systeemi on ollut kelvollinen huomattavaan (40 %) investointitu-
keen, kun järjestelmään on liitetty paikkakohtainen NDVI-mittaus (esim YA-
RA N-sensor tai Trimblen GreenSeeker tms). Tuki on laskettu kokonaisin-
vestoinnista. Kuvioon kuuluu Tanskassakin erikoisia piirteitä. Tukea myön-
nettiin vain kuutena vuotena ja nyt tilanne on ohi. Arvailuna voidaan esittää, 
vaikuttiko tuki myös investointien myyntihintoihin.

Injektoriperiaatteella toimivaan kemikaaliannosteluun voidaan liittää maksi-
missaan 6 säiliötä. Myös kalibroinnin helppouteen on satsattu.

Mielenkiintoisena uutuutena Danfoiliin on liitettävissä erillinen puomisto 
tavanomaisilla suuttimilla varustettuna. Näin ruiskua voidaan käyttää myös 
lehtilannoitukseen, jossa nestemäärät ovat huomattavasti Danfoilin norme-
ja suurempia.
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ã Danfoil on hiljalleen kehittänyt tekniikkaa eteenpäin. Kemikaalien-
annostelusäiliöitä voi nyt olla mukana jopa 6 kappaletta. Myös kalib-
rointi ja puhdistus sujuu vaivattomasti.

ã Myyntipäällikkö Håkan Svegrup näyttää, miten Danfoiliin on 
nykyään saatavissa myös lannoitelisäpuomisto varustettuna nor-
maalein viuhkasuuttimin.
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Jatkuu seuraavalla sivulla  

Alumiini-
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ã Ecomatic Smartfill on kehittyneempi versio jo pitkään Saksassa 
käytössä olleesta Ecofill-järjestelmästä. Venymäliuskavaakaan pe-
rustuva mittaus on tarkka ja pikaliittimet ruiskuun ovat tuttuja alan 
valmistajille. Kanisterit ovat kierrätettäviä.

Suljetut kemikaalien täyttöjärjestelmät 
Kemikaalien täyttö sekä myyntipakkausten puhdistus on vaativa alue, jota 
tuskin hetkeen tullaan standarisoimaan yhteen muottiin. Markkinoilta kui-
tenkin löytyy ratkaisuja, jotka mahdollistavat suljetun täyttö- ja puhdistus-
systeemin.

Richard Garrett Wisdom Systemsiltä on ollut kehittämässä suljettuja täyt-
tösysteemejä jo vuosia ja yhteistyössä BASFin kanssa yritys on lanseerannut 
standarisoidun (IS 63)  ”ezi-connect”-täyttö- ja huuhtelukorkin, joka voidaan 
vaihtaa tavallisen torjunta-ainekanisterin korkin tilalle ilman, että kanisterin 
täyttöaukon suojakalvo rikkoontuu. Tämän jälkeen ruiskun täyttölaitteen let-
ku on liitettävissä kanisteriin täysin suljetusti. Järjestelmään kuuluu adapteri, 
johon ruiskun imu- ja huuhteluletkut kiinnitetään. Systeemi sopii suoraan ny-
kyisiin ruiskujen imutäyttöjärjestelmiin. Jos ruiskussa ei ole imutäyttöä, voi-
daan käyttää vanhanmallista injektorisysteemiä.

Garretin mukaan BASFin pikku kanistereissa (1–10 l) tullaan piakkoin käyt-
tämään ”ezi-connect”-korkkia vakiovarusteena. Ratkaisu tullaan tekemään 
maakohtaisesti, ja edullinen liitinkorkki on vaihdettavissa kanisteriin myös 
käyttöpaikalla. Korkki sopii myös muiden valmistajien (IS 63 mukaisiin) ka-
nistereihin. Systeemi sallii myös osatäytön, sillä se sulkeutuu automaatises-
ti, kun liitin irrotetaan.

Korkissa on erikseen yhteet ruiskun imu- ja huuhteluletkuille. Perusjärjes-
telmään kuuluu myös digitaalinen virtausmittari, joten annostelu on tarkkaa 
kanisterin koosta riippumatta.

BASF on yhdessä Wisdom Systemsin kanssa kehittänyt Isommille 50–
200 litran kanistereille edistykselliseen Ecomatic SmartFill -täyttö- ja huuh-
telukärryn, joka perustuu suljetun täytön periaatteeseen. Se on jatkumoa 
kohta 15 vuotta käytössä jo olleelle järjestelmälle, joka on käytössä lähes  
5 000 viljelijällä Saksassa. Ruiskuvalmistajista erityisesti Amazone on otta-
nut SmartFill-järjestelmän käyttöön. Ruiskuun tarvittavat liittimet ovat stan-
dardeja (dry break couplers) ja niitä on saatavissa kaikkiin merkittäviin ruis-
kumerkkeihin.

Uusi Ecomatic SmartFill -täyttöjärjestelmä poikkeaa aikaisemmasta ver-
siosta sikäli, että siinä ei käytetä virtausmittaria vaan tarkkaa venymälius-
kavaakaa. Sitä ei myöskään tarvitse kalibroida nesteen ominaispainon mu-
kaan, kuten virtausmittareita. Vaakaan perustuva määränsäätö ei myös-

ã Bayerin ja Agrotopin kehittämä Easyflow on täysin suljettu, yksin-
kertainen kemikaalien täyttö- ja huuhtelujärjestelmä. Hopeamitalilla 
palkittu systeemi  myös edullinen (200 euroa).

ã Ezi-connect on uusi standarisoitu täyttö- ja huuhtelukorkki BAS-
Fin ja muidenkin valmistajien kanistereille. Yhdessä virtausmittarin 
kera systeemi toimii modernin kasvinsuojeluruiskun suljettuna täyttö- 
ja huuhtelujärjestelmänä. Liitin voidaan irrottaa ja kiinnittää ilman 
vuotovaaraa.

kään ole arka ilmakuplille. Digitaalinen opastava täyttömonitori helpottaa 
työtä.

Hopeamitalin arvoiseksi arvioitu Agrotopin ja Bayerin EasyFlow on mah-
dollisimman yksinkertainen – suoraan ruiskun tankin tai täyttölaitteen päälle 
asennettava  yhde, jossa on myös kanisterin huuhtelumahdollisuus.  Järjes-
telmässä ei ole varsinaista annostelun mittausta, vaan määrät kontrolloidaan 
suoraan astian merkkiviivoista.

Liitoskorkki kiinnitetään ruuvaamalla astiaan ja täyttöaukon kalvo rikkoon-
tuu vasta kun järjestelmää käytetään. Kyse on 100-prosenttisesti suljetusta, 
huuhdeltavasta järjestelmästä. Hopeamitalin saantiin on taatusti vaikuttanut 
myös EasyFlow:n edullinen hinta – noin 200 euroa.

Jussi Knaapi

ã Kaksoisviuhkasuuttimien suosio kasvaa. Trendinä näyttäisi olevan 
”eriparinen” viuhkakulma. TeeJetin AI3070:n nimi kertoo, mistä on ky-
symys. Ajosuunnassa kulma on 30 astetta ja takana 70 astetta, jolloin 
tunkeuma kasvustoon paranee. (JK)

ã Spectrum Technologicin FieldScout GreenIndex on SPAD-mittari. Lehti 
asetetaan punaiselle alustalle, josta ohjelma osaa automaattisesti irrottaa 
(syvätä) lehden ja määrittää sen suhteellisen vihreyden. Pyöreät pallukat on 
kuvattava  samanaikaisesti, koska ohjelma käyttää niitä systeemin kalib-
rointiin. Mittari käyttää ns. DGCI-indeksiä (perustuu värikuvaan). Se on to-
dettu soveltuvan varsin hyvin lehtivihreän mittaukseen. (JK)

ã Älypuhelimen kuvanlaatu riittää 
hyvin mittauksiin. Tarkkuutta vaadi-
taankin lähinnä siinä, ettei kuvaan 
osu hankalia heijastumia tms. Tulos-
ruudun kolme ylintä riviä ovat ohjel-
man mittaamaa dataa. Kaksi alinta 
lukua kertovat mitatun syvävihreän 
arvon ja vastaavan SPAD-arvon. 
DGCI-muunnosdataa SPAD-indek-
siksi ei vielä ole olemassa suomalai-
siin olosuhteisiin. (JK)
 

ã Belgialaiselta Aams-Salvaranilta löy-
tyy täysi repertuaari kasvinsuojeluruis-
kujen, granulaattien pintalevittimien se-
kä lietteen multainten testaukseen 
(www.aams-salvarani.com). (JK)

     Lechlerin ID3-injek-
torisuuttimet ovat nyt 
aiempaa lyhyempiä, 
omaavat laajemman 
käyttökelpoisen pai-
nealueen (2–8 bar) ja 
niiden rakenne on hel-
pommin puhdistettava. 
Kuvassa vanhan sarjan 
suutin (vihreä) ja uusi 
ID3 (punainen). (JK)

ã

Suuttimissa löytyy nykyisin valikoimaa, sillä ne räätälöidään jopa yksittäisten 
tehoaineiden ja kasvien vaatimusten mukaan. Pitkäkortinen heinäkasvi vaatii 
toisenlaisen suuttimen kuin matalakortinen ja leveälehtinen kasvi. Torjunta-ai-
neiden tuulikulkeumaa koskevat vaatimukset kiristyvät koko ajan, minkä vuoksi 
valmistajien on panostettava määrätietoisesti tuotekehitykseen. 

Uusi tekniikka nopeuttaa tuotekehitystä, sillä uusien suutinmallien testikap-
paleet voidaan valmistaa 3D-tulostimella. Suutin koostuu useasta osasta, jotka 
ovat riittävän valmistustarkkuuden takaamiseksi valmistettava yksitellen, kertoo 
Pentairin aluepäällikkö Robert Geldard. 

Hypro on englantilainen suutinvalmistaja, jonka emoyhtiö on amerikkalainen 
Pentair. Hypro-suuttimet tunnettiin aiemmin nimellä Lurmark. Yhtiö on valmista-
nut Englannissa suuttimia jo vuodesta 1954.

”Hypro Guardian Air™ Twin on kaksoisviuhkasuutin, joka on tarkoitettu
käytettäväksi noin 2–8 barin paineella. Pellon reunat voidaan ajaa pisarakoon 
suurentamiseksi 1,5 barin paineella”, kertoo Hypron maahantuoja Markku 
Rautanen MV-Agent Oy:stä.

Hyvissä olosuhteissa paine voidaan nostaa jopa 6 bariin sellaisissa pellon
kohdissa, jossa ei ole tuulikulkeuman riskiä. Kaksoisviuhkasuuttimien suutinkär-
jet ovat 30 asteen kulmassa, mikä tehostaa torjunta-aineen tunkeutumista kas-
vustoon. Nestemäärää säätää suuttimen keskiosassa oleva putki eikä suuttimen 
pitkänomainen reikä, mikä vähentää tukkeutumisriskiä.

Kaksoisviuhkasuuttimien käyttö lisääntyy tasaista tahtia, sillä niillä päästään 
50–75 prosenttia pienempään tuulikulkeumaan, sekä pienempään vesimäärään/
ha. Suutinten vaihto on välttämätön paha, jota voidaan helpottaa asentamalla
ruiskuun monikärkiset suutinrungot. Tyynellä ilmalla päästään parempaan
lopputulokseen käyttämällä hienojakoisia pisaroita tuottavia suuttimia.
Mikäli tuulen nopeus kasvaa reippaasti, ei pelkkä paineen lasku enää riitä,
vaan suutintyyppiä on vaihdettava.

Uolevi Oristo

Tehokasta tunkeutumista kasvustoon

ã Suuttimen nestemäärää säädetään suuttimessa olevan reiän 
koolla. Siksi kaksoisviuhkasuuttimet tukkeutuvat yleensä hel-
pommin kuin samankokoinen yksiosainen suutin, koska suutin-
reikien pinta-alat ovat puolta pienemmät. Hypro Air Guardian  
-kaksoisviuhkasuuttimessa on erillinen säätölevy, jonka reiän 
koko määrää virtausmäärän. Varsinaisen suuttimen kärjen tehtä-
vänä on vain muotoilla suuttimen suihku viuhkamaiseksi.
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