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Infrapuna 
kisaa jo 
maatilakokoluokassa

Viljan kosteuden mittaus on pitkään 

kuulunut tilan perusrutiineihin. 

IR-tekniikan kehityksen ansiosta myös 

viljan valkuaispitoisuuden sekä muiden 

laatutekijöiden määritys onnistuu jo 

tilamittakaavan analyysilaitteilla.
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I nfrapuna-alueen spektro-
metria on tekniikka, josta 
on tullut luotettava perus-
työkalu vilja-analytiikassa. 

Etenkin NIT-analysaattorit (KM 
8/2017) ovat lyöneet itsensä 
läpi viljalaboratorioissa.

IR-tekniikat perustuvat sii-
hen, että kemiallisesti erilaiset 
aineet pidättävät itseensä eri 
tavalla valoa eri aallonpituuk-
silla. Mitä enemmän tiettyä aal-
lonpituutta sitoutuu näyttee-
seen, sitä suurempi on samaista 
aallonpituutta pidättävän yhdis-
teen pitoisuus.

X-NIR-laitteiston yksit-
täisissä mittauksissa 
on selvää hajontaa. 
Lyhyen analyysiajan 
ansiosta mittauksia 
on kuitenkin helppo 
toistaa. Useammalla 
saman näytteen mit-
tauksella ja äärilaito-
jen tulokset hylkää-
mällä hajonta piene-
nee oleellisesti.

Vilja-analytiikka alkaa niin sanotusti jalkautua. Saata-
villa on jo joitain aidosti maatilakäyttöön sopivia ana-
lyysilaitteistoja. Esimerkiksi rehupuolelle suunnattu 
Dinamica Generalen X-NIR-analysaattori kykenee mit-
tauksiin myös vehnällä ja ohralla.
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Vallalla on kahta IR-tekniik-
kaa. NIR-analytiikassa (Near 
Infrared Reflectance) mitataan, 
paljonko lähetetystä infrapuna-
alueen valosta heijastuu takaisin 
viljanäytteestä. NIT-laitteistoissa 
(Near Infrared Transmittance) 
selvitetään, paljonko valosta 
pääsee viljanäytteen läpi.

Periaatteessa molemmilla tek-
niikoilla voidaan tehdä tarkkaa 
ja toistettavaa analytiikkaa. Suo-
malaisissa viljalaboratorioissa 
NIT-laitteet ovat toistaiseksi saa-
neet NIR-tekniikkaa tukevam-
man jalansijan. Osasyynä vah-
vempaan markkina-asemaan on 
yhteensopivuus Suomen NIT-vil-
javerkon kanssa.

Ainakin periaatteessa NIT 
on tosin hankalammin sovitet-
tavissa kenttä- ja prosessikäyt-
töön. Tyypillisesti NIT-laitteissa 
valonlähde ja mittauskenno 
ovat nimittäin eri puolella mitat-
tavaa viljaerää.

NIR-analysaattoreissa valon 
lähde ja mittaus voivat olla 
samalla puolella. Laitteistolle 
tarvitaan näin ollen vähem-
män tilaa ja se voidaan sijoitella 
vapaammin.

Onko pitkä odotus 
päättymässä?
NIR- ja NIT-teknologioiden ”jal-
kautumisesta” on puhuttu aina-
kin kymmenen vuoden ajan. 
Monet kenttäkäyttöön luvatut 
sovellukset eivät ole kuiten-
kaan koskaan päätyneet mark-
kinoille.

Ilmeisesti pisimpään myyn-
nissä ollut kenttäolosuhteissa 
tehtäviin vilja-analyyseihin kyke-
nevä laitteisto on akkukäyttöi-
nen Perten Inframatic 8800. 
Vuonna 2014 markkinoille tul-
lut, noin seitsemän kilon painoi-
nen analysaattori toimii NIT-tek-
niikalla. Sen verollinen hinta on 
noin 12 000 euroa.

Inframatic 8800 kykenee ana-
lysoimaan viljoista kosteuden, 
valkuaispitoisuuden ja rasvan. 
Näytteeksi tarvitaan 0,4 litraa vil-
jaa, ja analyysi kestää noin puo-
litoista minuuttia.

Analyysitarkkuudeksi luva-
taan kosteudelle 0,2 ja valku-
aiselle 0,3 prosenttiyksikköä. 
Tuloshajontaa on saatu pienen-

nettyä sillä, että laitteisto tekee 
kymmenen perättäistä analyysiä 
samasta näytteestä.

”Laitteistossa on myös paik-
katiedon antava gps. Se kyke-
nee toimimaan akuillaan kah-
den tunnin ajan. Aikaa saa kui-
tenkin jatkettua 12 voltin ulkoi-
sella virransyötöllä. Suomessa 
laitteita ei vielä ole. Kyse on sit-
tenkin varsin arvokkaasta maa-
tilainvestoinnista. Viljelijäyhdis-
tyksille tai yhteistyötä tekeville 
viljelijöille hinta voisi olla yhteis-
hankintana jo sopiva”, Perte-
nin tuotevalikoimasta vastaava 
Matti Salonen Sensorcell Oy:sta 
toteaa.

On myös povattu, että analy-
saattorit ottaisivat jalansijansa 
puimureissa. Maailmalla on 
kaupan Next Instrumentsin 
valmistamaa, leikkuupuimuriin 
kiinteästi asennettavaa Crop-
Scan 3000H -analysaattoria. Se 
kykenee analysoimaan viljoista 
ainakin kosteuden ja valkuaisen. 
Laitteistolla ei tiettävästi ole suo-
malaista maahantuojaa.

John Deereltä löytyy puoles-
taan NIR-tekniikkaan perustuva 
HarvestLab 3000. Zeissin kanssa 
yhteistyössä kehitetty analysaat-
tori kykenee ajonaikaisiin kos-
teuden, valkuaisaineiden, tärk-
kelyksen ja ravintokuidun mää-
rityksiin.

rista. Sen parhaat kyvyt löytyvät 
rehupuolelta. NIR-tekniikkaan 
perustuva akkukäyttöinen laite 
kykenee kuitenkin analysoi-
maan myös vehnää ja ohraa.

”Vehnällä laite analysoi kos-
teuden, tärkkelyksen, raakaval-
kuaisen, NDF-kuidun, kivennäi-
set ja raakarasvan. Ohralla saa-
daan selville kosteus, tärkkelys ja 
raakakuitu. Lisäksi valmistajalta 
on toivottu ohralle valkuaispi-

Toistaiseksi HarvestLab toi-
mii vain rehulla, ja sitä on asen-
nettu ajosilppureihin. Toiveissa 
kuitenkin on, että vastaava lait-
teisto saataisiin myös leikkuu-
puimureihin.

Pistoolimallin pikalaite
Pienanalysaattorien kehityk-
sen rehupainotteisuus näkyy 
myös Dinamica Generalen val-
mistamasta X-NIR-analysatto-

NIT-mittaustekniikkaa hyödyntävä Perten Inframatic 8800 kuuluu ensim-
mäisiin kenttäkäyttöisiin vilja-analysaattoreihin. Noin seitsemän kilon 
paino hieman rajoittaa laitteen liikuttelua. Luvatut analyysitarkkuudet 
ovat kuitenkin varsin hyviä.

Kotimaiselle GrainSense-vilja-analysaattorille 
luvataan melkoista tarkkuutta ja varsin monipuo-
lista analyysivalikoimaa. Hinnankin pitäisi pysyä 
lähes siedettävissä rajoissa. Laitteen luvataan 
tulevan markkinoille ensi vuoden aikana.
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toisuuden määritystä”, laitetta 
maahaantuova Juhani Rahko-
nen kertoo.

Pikaisen kokeilun perusteella 
noin 1,6 kiloa painavan X-NIR-
laitteen käyttö on helppoa. Noin 
viidentoista minuutin lämpene-
misen jälkeen laitteiston toimi-
vuus varmistetaan mukana tule-
valla koelevyllä. Tämän jälkeen 
pistoolimaisen laitteen mittaus-
lasi painetaan viljaan kiinni. Mit-
taus kestää puolisen minuuttia.

”Edustavaa näytettä pitää olla 
riittävästi. Mittaus vaikkapa käm-
meneltä ei onnistu. Ämpärilli-
nen viljaa toimii jo mainiosti”, 
Rahkonen neuvoo.

Valmistaja lupaa kosteuden 
mittauksille kahden ja muille 
analyyseille kolmen prosent-
tiyksikön tarkkuuden. Karsi-
malla selvät virhetulokset pois 
pääsimme kokeilussa selvästi 
parempaan toistettavuuteen. 
Sekä vehnällä että kauralla 
samasta näytteestä tehtyjen mit-
tausten hajonta jäi alle prosent-
tiyksikön.

”Tarkkuutta voidaan parantaa 
paikallisen kalibroinnin avulla. 
Tällöin valmistaja sovittaa lait-
teen toimimaan parhaalla mah-
dollisella tavalla juuri kyseiselle 

viljalle asiakkaan teettämien 
laboratorioanalyysien perus-
teella”, Rahkonen kertoo.

X-NIR-analysaattorin perus-
mallin verollinen hinta on 
13 000 euroa. Saatavilla on myös 
samaan tekniikkaan perustuva 
salkkumallinen NIR-analysaat-
tori, jonka mittalaiteosaa voi-
daan käyttää myös kiinteissä 
asennuksissa. Dinamica Gene-
ralen NIR-laitteita on maahan-
tuojan mukaan asennettu myös 
puimureihin.

”X-NIR-laitteen markkina löy-
tynee nautakarjatilojen ohella 
sika- ja siipikarjatiloilta sekä 
tilojen välisestä rehukaupasta”, 
Rahkonen uskoo.

Kotimainen haastaja
Suomalaista kehitystyötä edus-
tava GrainSense-vilja-analysaat-
tori on antanut odottaa itseään. 
Haastatteluhetkelläkin nähtä-
villä on vain lasivitriiniin suljettu 
mallikappale. Laitteistoa lupail-
laan markkinoille ensi vuoden 
puolella.

Vajaan kilon painoinen analy-
saattori kykenee analysoimaan 
neljästä pääviljasta kosteuden 
sekä valkuais-, hiilihydraatti- ja 
öljypitoisuuden. Myöhemmin 

tarkoituksena on laajentaa toi-
mintaa myös rypsin ja rapsin 
kenttäanalysointiin.

”Tarvittava näytekoko on 
muutamia grammoja, noin 
50–100 jyvää. Mittaus kestää 
lämpenemisaikoineen noin 
puolisen minuuttia”, Grain-
Sense Oy:n toimitusjohtaja 
Edvard Krogius kertoo.

Vaikka laitteessa IR-valon-
lähde ja viljan läpäisseen valon 
havainnointi sijaitsee samalla 
puolella näytettä, kyse on kui-
tenkin NIT-analysaattorista. Rat-
kaisun tekee mahdolliseksi näy-
tetilan mittauksen ajaksi peit-
tävä puolipallon muotoinen 
kansi, joka heijastaa mittauk-
seen käytetyn valon mittaken-
nolle.

”Yksi laitteen tarkkuuden 
salaisuuksista on juuri siinä, että 
IR-säteily läpäisee koko näyte-
erän joka suunnasta. Analyysi-
tarkkuus on noin 0,2 prosent-
tiyksikköä. Tekniikka on myös 
patentoitu”, Krogius toteaa.

Toinen laitteen tarkkuuteen 
vaikuttava tekijä on laaja kalib-
rointiaineisto. Suomalaisittain 
myönteistä on se, että kalibroin-
titietokannan pohjana olevat vil-
janäytteet ovat pääosin kotimai-

sia. Tähän mennessä analytiikan 
kalibroinnissa on käytetty noin 
1 500 viljanäytettä, ja määrä kas-
vaa koko ajan.

GrainSense-analysaattori toi-
mii tavallisilla AA-kokoisilla 
paristoilla. Laitteessa itsessään 
ei ole lainkaan älyä. Analysaat-
tori kytketään bluetooth-yhte-
ydellä matkapuhelimeen tai 
tablettiin. Mobiililaitteeseen 
asennettu ohjelmisto vastaa tar-
vittavasta laskennasta, tulosten 
käsittelystä sekä paikkatiedosta.

”Analysaattori ja ohjelmisto 
ovat itsenäisiä. Niinpä ohjelman 
käyttöoikeuden hankkinut voi 
liittää sen mihin tahansa Grain-
Sense-analysaattoriin. Ratkaisu 
helpottaa muun muassa lait-
teiden yhteiskäyttöä”, Krogius 
perustelee.

GrainSensen jakelusta Suo-
messa, Ruotsissa ja Baltian 
maissa vastaa Berner Oy. Hinta 
ei ole kuitenkaan vielä vahvis-
tettu.

”Pyrimme pitämään analy-
saattorin verollisen hinnan 
alle 5 000 eurossa. Ohjelmiston 
hinta tullee olemaan joitain 
satoja euroja”, Berner Oy:n osas-
tonjohtaja Kalle Erkkola arvioi. 
◻

GrainSense-analysaattorin äly sijaitse matkapuhelimen 
ladattavassa sovelluksessa. Ratkaisu helpottaa tietojen 
käsittelyä sekä tekee analysaattorien yhteiskäytöstä hel-
pompaa. Ohjelmiston hinnoitteluperiaatteet ovat kuiten-
kin vielä hieman auki.


