Vilja-analytiikka alkaa niin sanotusti jalkautua. Saatavilla on jo joitain aidosti maatilakäyttöön sopivia analyysilaitteistoja. Esimerkiksi rehupuolelle suunnattu
Dinamica Generalen X-NIR-analysaattori kykenee mittauksiin myös vehnällä ja ohralla.

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.

◼◼ Teksti: Kyösti Isosaari
◼◼ Kuvat: Kyösti Isosaari, GrainSense/Yasmin Eklund, Perten

I

nfrapuna-alueen spektrometria on tekniikka, josta
on tullut luotettava perustyökalu vilja-analytiikassa.
Etenkin NIT-analysaattorit (KM
8/2017) ovat lyöneet itsensä
läpi viljalaboratorioissa.
IR-tekniikat perustuvat siihen, että kemiallisesti erilaiset
aineet pidättävät itseensä eri
tavalla valoa eri aallonpituuksilla. Mitä enemmän tiettyä aallonpituutta sitoutuu näytteeseen, sitä suurempi on samaista
aallonpituutta pidättävän yhdisteen pitoisuus.
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X-NIR-laitteiston yksittäisissä mittauksissa
on selvää hajontaa.
Lyhyen analyysiajan
ansiosta mittauksia
on kuitenkin helppo
toistaa. Useammalla
saman näytteen mittauksella ja äärilaitojen tulokset hylkäämällä hajonta pienenee oleellisesti.
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Vallalla on kahta IR-tekniikkaa. NIR-analytiikassa (Near
Infrared Reflectance) mitataan,
paljonko lähetetystä infrapunaalueen valosta heijastuu takaisin
viljanäytteestä. NIT-laitteistoissa
(Near Infrared Transmittance)
selvitetään, paljonko valosta
pääsee viljanäytteen läpi.
Periaatteessa molemmilla tekniikoilla voidaan tehdä tarkkaa
ja toistettavaa analytiikkaa. Suomalaisissa viljalaboratorioissa
NIT-laitteet ovat toistaiseksi saaneet NIR-tekniikkaa tukevamman jalansijan. Osasyynä vahvempaan markkina-asemaan on
yhteensopivuus Suomen NIT-viljaverkon kanssa.
Ainakin periaatteessa NIT
on tosin hankalammin sovitettavissa kenttä- ja prosessikäyttöön. Tyypillisesti NIT-laitteissa
valonlähde ja mittauskenno
ovat nimittäin eri puolella mitattavaa viljaerää.
NIR-analysaattoreissa valon
lähde ja mittaus voivat olla
samalla puolella. Laitteistolle
tarvitaan näin ollen vähemmän tilaa ja se voidaan sijoitella
vapaammin.

Onko pitkä odotus
päättymässä?
NIR- ja NIT-teknologioiden ”jalkautumisesta” on puhuttu ainakin kymmenen vuoden ajan.
Monet kenttäkäyttöön luvatut
sovellukset eivät ole kuitenkaan koskaan päätyneet markkinoille.
Ilmeisesti pisimpään myynnissä ollut kenttäolosuhteissa
tehtäviin vilja-analyyseihin kykenevä laitteisto on akkukäyttöinen Perten Inframatic 8800.
Vuonna 2014 markkinoille tullut, noin seitsemän kilon painoinen analysaattori toimii NIT-tekniikalla. Sen verollinen hinta on
noin 12 000 euroa.
Inframatic 8800 kykenee analysoimaan viljoista kosteuden,
valkuaispitoisuuden ja rasvan.
Näytteeksi tarvitaan 0,4 litraa viljaa, ja analyysi kestää noin puolitoista minuuttia.
Analyysitarkkuudeksi luvataan kosteudelle 0,2 ja valkuaiselle 0,3 prosenttiyksikköä.
Tuloshajontaa on saatu pienenKM 10/2017

nettyä sillä, että laitteisto tekee
kymmenen perättäistä analyysiä
samasta näytteestä.
”Laitteistossa on myös paikkatiedon antava gps. Se kykenee toimimaan akuillaan kahden tunnin ajan. Aikaa saa kuitenkin jatkettua 12 voltin ulkoisella virransyötöllä. Suomessa
laitteita ei vielä ole. Kyse on sittenkin varsin arvokkaasta maatilainvestoinnista. Viljelijäyhdistyksille tai yhteistyötä tekeville
viljelijöille hinta voisi olla yhteishankintana jo sopiva”, Pertenin tuotevalikoimasta vastaava
Matti Salonen Sensorcell Oy:sta
toteaa.
On myös povattu, että analysaattorit ottaisivat jalansijansa
puimureissa. Maailmalla on
kaupan Next Instrumentsin
valmistamaa, leikkuupuimuriin
kiinteästi asennettavaa CropScan 3000H -analysaattoria. Se
kykenee analysoimaan viljoista
ainakin kosteuden ja valkuaisen.
Laitteistolla ei tiettävästi ole suomalaista maahantuojaa.
John Deereltä löytyy puolestaan NIR-tekniikkaan perustuva
HarvestLab 3000. Zeissin kanssa
yhteistyössä kehitetty analysaattori kykenee ajonaikaisiin kosteuden, valkuaisaineiden, tärkkelyksen ja ravintokuidun määrityksiin.

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

Toistaiseksi HarvestLab toimii vain rehulla, ja sitä on asennettu ajosilppureihin. Toiveissa
kuitenkin on, että vastaava laitteisto saataisiin myös leikkuupuimureihin.

Pistoolimallin pikalaite
Pienanalysaattorien kehityksen rehupainotteisuus näkyy
myös Dinamica Generalen valmistamasta X-NIR-analysatto-

rista. Sen parhaat kyvyt löytyvät
rehupuolelta. NIR-tekniikkaan
perustuva akkukäyttöinen laite
kykenee kuitenkin analysoimaan myös vehnää ja ohraa.
”Vehnällä laite analysoi kosteuden, tärkkelyksen, raakavalkuaisen, NDF-kuidun, kivennäiset ja raakarasvan. Ohralla saadaan selville kosteus, tärkkelys ja
raakakuitu. Lisäksi valmistajalta
on toivottu ohralle valkuaispi-

Kotimaiselle GrainSense-vilja-analysaattorille
luvataan melkoista tarkkuutta ja varsin monipuolista analyysivalikoimaa. Hinnankin pitäisi pysyä
lähes siedettävissä rajoissa. Laitteen luvataan
tulevan markkinoille ensi vuoden aikana.
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toisuuden määritystä”, laitetta
maahaantuova Juhani Rahkonen kertoo.
Pikaisen kokeilun perusteella
noin 1,6 kiloa painavan X-NIRlaitteen käyttö on helppoa. Noin
viidentoista minuutin lämpenemisen jälkeen laitteiston toimivuus varmistetaan mukana tulevalla koelevyllä. Tämän jälkeen
pistoolimaisen laitteen mittauslasi painetaan viljaan kiinni. Mittaus kestää puolisen minuuttia.
”Edustavaa näytettä pitää olla
riittävästi. Mittaus vaikkapa kämmeneltä ei onnistu. Ämpärillinen viljaa toimii jo mainiosti”,
Rahkonen neuvoo.
Valmistaja lupaa kosteuden
mittauksille kahden ja muille
analyyseille kolmen prosenttiyksikön tarkkuuden. Karsimalla selvät virhetulokset pois
pääsimme kokeilussa selvästi
parempaan toistettavuuteen.
Sekä vehnällä että kauralla
samasta näytteestä tehtyjen mittausten hajonta jäi alle prosenttiyksikön.
”Tarkkuutta voidaan parantaa
paikallisen kalibroinnin avulla.
Tällöin valmistaja sovittaa laitteen toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla juuri kyseiselle

viljalle asiakkaan teettämien
laboratorioanalyysien perusteella”, Rahkonen kertoo.
X-NIR-analysaattorin perusmallin verollinen hinta on
13 000 euroa. Saatavilla on myös
samaan tekniikkaan perustuva
salkkumallinen NIR-analysaattori, jonka mittalaiteosaa voidaan käyttää myös kiinteissä
asennuksissa. Dinamica Generalen NIR-laitteita on maahantuojan mukaan asennettu myös
puimureihin.
”X-NIR-laitteen markkina löytynee nautakarjatilojen ohella
sika- ja siipikarjatiloilta sekä
tilojen välisestä rehukaupasta”,
Rahkonen uskoo.

Kotimainen haastaja
Suomalaista kehitystyötä edustava GrainSense-vilja-analysaattori on antanut odottaa itseään.
Haastatteluhetkelläkin nähtävillä on vain lasivitriiniin suljettu
mallikappale. Laitteistoa lupaillaan markkinoille ensi vuoden
puolella.
Vajaan kilon painoinen analysaattori kykenee analysoimaan
neljästä pääviljasta kosteuden
sekä valkuais-, hiilihydraatti- ja
öljypitoisuuden. Myöhemmin

tarkoituksena on laajentaa toimintaa myös rypsin ja rapsin
kenttäanalysointiin.
”Tarvittava näytekoko on
muutamia grammoja, noin
50–100 jyvää. Mittaus kestää
lämpenemisaikoineen noin
puolisen minuuttia”, GrainSense Oy:n toimitusjohtaja
Edvard Krogius kertoo.
Vaikka laitteessa IR-valonlähde ja viljan läpäisseen valon
havainnointi sijaitsee samalla
puolella näytettä, kyse on kuitenkin NIT-analysaattorista. Ratkaisun tekee mahdolliseksi näytetilan mittauksen ajaksi peittävä puolipallon muotoinen
kansi, joka heijastaa mittaukseen käytetyn valon mittakennolle.
”Yksi laitteen tarkkuuden
salaisuuksista on juuri siinä, että
IR-säteily läpäisee koko näyteerän joka suunnasta. Analyysitarkkuus on noin 0,2 prosenttiyksikköä. Tekniikka on myös
patentoitu”, Krogius toteaa.
Toinen laitteen tarkkuuteen
vaikuttava tekijä on laaja kalibrointiaineisto. Suomalaisittain
myönteistä on se, että kalibrointitietokannan pohjana olevat viljanäytteet ovat pääosin kotimai-

sia. Tähän mennessä analytiikan
kalibroinnissa on käytetty noin
1 500 viljanäytettä, ja määrä kasvaa koko ajan.
GrainSense-analysaattori toimii tavallisilla AA-kokoisilla
paristoilla. Laitteessa itsessään
ei ole lainkaan älyä. Analysaattori kytketään bluetooth-yhteydellä matkapuhelimeen tai
tablettiin. Mobiililaitteeseen
asennettu ohjelmisto vastaa tarvittavasta laskennasta, tulosten
käsittelystä sekä paikkatiedosta.
”Analysaattori ja ohjelmisto
ovat itsenäisiä. Niinpä ohjelman
käyttöoikeuden hankkinut voi
liittää sen mihin tahansa GrainSense-analysaattoriin. Ratkaisu
helpottaa muun muassa laitteiden yhteiskäyttöä”, Krogius
perustelee.
GrainSensen jakelusta Suomessa, Ruotsissa ja Baltian
maissa vastaa Berner Oy. Hinta
ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu.
”Pyrimme pitämään analysaattorin verollisen hinnan
alle 5 000 eurossa. Ohjelmiston
hinta tullee olemaan joitain
satoja euroja”, Berner Oy:n osastonjohtaja Kalle Erkkola arvioi.
◻

GrainSense-analysaattorin äly sijaitse matkapuhelimen
ladattavassa sovelluksessa. Ratkaisu helpottaa tietojen
käsittelyä sekä tekee analysaattorien yhteiskäytöstä helpompaa. Ohjelmiston hinnoitteluperiaatteet ovat kuitenkin vielä hieman auki.

20

KM 10/2017

