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Nurmen
satokartoitukseen
kehitetään
edullisempaa
tekniikkaa
Niittomurskaimeen
asennettava järjestelmä toisi
kartoitusmahdollisuuden ja
sen hyödyt yhä useamman
tilan käyttöön.
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JOKO LUIT NÄMÄ?

”Huoltovarmuuden nimissä ihan
jokaisen olisi kylvettävä kaikki
hehtaarit”

Vuokrapeltokin kaipaa
kunnostusta

Ison kriisin mahdollisuus ei
sillä katoa, ettei sitä ajattele
– varautumiseen on
konkreettisia työkaluja

Budjetointi on kehittyvän
maatalousyrityksen arjen
työkalu, joka koostuu plus-
ja miinuslaskuista

”Vaikka kustannuspaineet
ovat kovat, luomutiloilla ei ole
tarvetta tehdä radikaaleja
muutoksia”

Pohjoismaisen perunakokoelman
varmuuskopio on siirretty
Suomeen

LISÄÄ ARTIKKELEITA

Lisää aiheesta

Miten alkuun
täsmäviljelyssä? – sopii
pienille lohkoille kuin nappi
silmään

Nurmi pakettiin tehokkaasti

”Ikinä ei ole ollut koko vuoden
varastoa itsellä” – Antero
Ristimäki mieluummin ostaa
säilörehua kuin vuokraa peltoa

”Ykkössato on puoli voittoa” –
pitkästä aikaa hyvä rehuvuosi

Elmukelmua, vai mitä?
Läpinäkyvä käärintäkalvo
vähentää lintutuhoja

Säilöntäaineen
pienannostelijaa
käyttämällä säästyy
vesirallilta
rehunkorjuupäivänä –
viidellä litralla vettä säilöö
jopa 500 tonnia rehua

Askeleita ja aikaa säästyy,
kun paikannusjärjestelmä
löytää lehmän navetasta
nopeasti

Bolodineilla hyvät kokemukset
lehmien ulkoilusta: se on
sorkkahoitoa, lihaskuntoa ja
hoitajan hyvää mieltä
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Vuonna 2021 viljelyala oli Suomessa 2,27
miljoona hehtaaria, josta säilörehunurmia
622 800 hehtaaria. Jos laskuihin otetaan
mukaan myös heinänurmet, laitumet,
luonnonhoitopellot ja
viherlannoitusnurmet, noin 900 000
hehtaaria viljelysmaasta on jonkinlaisia
nurmia.

”Se on lähes 40 % viljelymaasta ja meillä on
kuitenkin aika heikko käsitys siitä minkä
verran biomassaa ne tuottavat”,
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Oiva
Niemeläinen sanoo.

Viljapuolella etumatkaa
Nurmen satokartoitukseen on
periaatteessa kaksi toteutustapaa, joko
korjuukoneen avulla tai
kaukokartoitusmenetelmällä, droonilla tai
satelliiteilla.

Niemeläinen on ollut mukana
kaukokartoitushankkeissa vuodesta 2017.
Droonidataa ei vielä käytetä kaupallisissa
satokartoitusmenetelmissä, mutta
tutkimuskokeet jatkuvat.

”Nurmen satokartoitus on vaikeaa, koska
sato korjataan 2-3 kertaa kesässä, sadon
määrä muuttuu kasvun aikana hyvin
nopeasti ja laatu muuttuu, ja sitten kuiva-
ainepitoisuuden arviointi. Ei se mittaus ole
perinteiselläkään puolella helppoa.”

Kehitystyö on meneillään useassa
hankkeessa ja esimerkiksi
droonikartoituksen ja nurmimallinnuksen
avulla pyritään ennakoimaan kasvustossa
tapahtuvia muutoksia. Tästä olisi apua
korjuuajankohdan tarkentamiseen ja
lannoituksen säätämiseen.

”Tarpeita ja mahdollisuuksia on paljon,
mutta tulosten saaminen kestää kauan.
Olisi tärkeää, että tulisi palveluntarjoajia ja
kysyntää palveluille, jotta saisimme
kytkentää käytäntöön päin kehitettyä”,
Niemeläinen sanoo.

”Viljapuolella satokartoituksen kehitys on
nurmipuolta pidemmällä, koska
puimureihin on ollut jo melko kauan
saatavana kaupallisia
satokartoitusratkaisuja ja korjuukoneita on
vain yksi”, Luonnonvarakeskuksen tutkija
Matts Nysand kertoo.

Rehunkorjuussa on useita eri tapoja ja
käytettävät koneketjut voivat poiketa
toisistaan huomattavasti.

”Tähän asti on tietääkseni ollut
kaupallisesti saatavia
satokartoitusratkaisuja vain
ajosilppureihin. Lisäksi on ollut
punnitusmahdollisuus joissakin
paalaimissa ja noukinvaunuissa. Pelkkä
punnitusmahdollisuus ei tee vielä
satokartoitusjärjestelmää, vaan tieto pitää
vielä yhdistää paikkatietoon ja
ohjelmistoon, joka osaa piirtää karttaa”,
Nysand sanoo.

Nysand arvioi, että Suomessa on
parikymmentä satokartoittimella
varustettua ajosilppuria.

”Ajosilppurin syöttötelojen etäisyyttä
toisistaan mitataan ja tieto käännetään
massatiedoksi – mitä paksumpi rehumassa
menee sisään, sitä enemmän se työntää
teloja pois toisistaan. Sen jälkeen
massatieto yhdistetään paikkatietoon.
Mutta tämä antaa vain tuoretonnit
hehtaaria kohti. Ne yhdistetään vielä rehun
kuiva-ainepitoisuuteen, joka mitataan
silppurin torvesta NIR-anturilla.”

Näiden järjestelmien hinta on noin 20 000 –
25 000 euroa.

”Suomen oloissa lienee ensisijaista käyttää
näitä urakointikoneissa tai useiden tilojen
yhteiskoneissa.”

Kokeiluja niittomurskaimesta
mittaamisesta
”Kun konerepertuaaria katsoo, niin
järkevintä olisi sijoittaa mittaus- ja
kartoitusjärjestelmä jo niittomurskaimeen,
koska se on yhteinen kone kaikissa
nurmen korjuuketjuissa”, Nysand sanoo.

Yksittäiselle tilalle etuna olisi, että samalla
koneella saisi kartoitettua sekä säilörehu-
että kuivaheinäsadon.

”Ulkomailla on tehty kokeiluja
niittomurskaimesta mittaamisesta. On
esimerkiksi mitattu vääntömomenttia
nivelakselissa. Se on aika hyvässä
yhteydessä satoon: mitä vahvempi
kasvusto, sitä enemmän vääntömomenttia
kone tarvitsee.”

Tästä ei ilmeisesti kuitenkaan ole tullut
kaupallista sovellusta, koska
vääntömomenttianturit ovat kalliita.

”On myös kokeiltu sijoittaa vastalevy
koneen takaosaan, karhon ohjauspeltien
takaosaan, johon rehuvirta sinkoutuu sitä
suuremmalla voimalla mitä massiivisempi
virta on. Tästäkään ei ole tietääkseni tullut
kaupallista sovellusta. Mutta tästä tuli
ajatus, että kun koneen sisällä on vakio-
osana vastakampa tai vastalevy, jolla
säädetään murskausastetta, voitaisiinko
tätä vakio-osaa käyttää rehuvirran
voimakkuuden tunnustelijana.”

Nysand on ollut mukana tutkimassa tämän
ratkaisun mahdollisuuksia.

”Sijoitimme voimasensorin vastakamman
akselin päähän, koneen ulkopuolelle.
Tutkimuksen mukaan tämä
mittausperiaate vaikuttaa käyttökelpoiselta
ja satoerot tulevat hyvin esille.”

Suomen tilastollinen keskiarvosato
nurmilta on 15 tuoretonnia hehtaarilta
satoa kohti. Kartassa 12 – 18 tuoretonnin
sato on merkitty keltaisella.

”Tutkimushankkeessa emme tietenkään
voi kehittää valmista sovellusta, se on
jatkohankkeen asia ja riippuu paljon
niittomurskainvalmistajien ja
ohjelmistotalojen kiinnostuksesta”, Nysand
sanoo.
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Kuvassa tuoresatokartta, joka on saatu
aikaiseksi niittomurskaimen
mittausdatasta. Kuva: Hannu Ojanen
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