Täsmäviljelyoppia
Hollannista

◼◼ Teksti: Annaleena Ylhäinen
◼◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen, van den Borne Aardappelen, Loonbedrijf Thijssen

Tulevaisuuden täsmäviljelty pelto on monimuotoisempi kuin moni luulee ja
jokaista kohtaa viljellään eri tavoin, luontoa kunnioittaen ja maaperän elämää
vaalien. Parhaat kohdat tuottavat entistä enemmän ja heikot kohdat ovat
vihervyöhykkeinä. KM vieraili Euroopan tunnetuimman täsmäviljelijän, Jacob
van den Bornen luona ja valaistui.
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Jacob van den Borne on vienyt
täsmäviljelyn pisimmälle koko
Euroopassa. Hän testaa uusia
menetelmiä ja kouluttaa toisia viljelijöitä. Maatila toimii
täsmäviljelyn koulutuskeskuksena ja saa siihen myös tukea.
Van den Bornen mielestä jatkuva oppiminen on maanviljelyn kehittämisessä tärkeintä.
Tietoa kaivataan kipeästi, ja
sitä saa omalla koetoiminnalla ja verkostoitumalla. Vielä
parempi olisi, jos viljelijät saisivat kohdentaa tutkimusmäärärahoja itselleen tärkeisiin,
oikeisiin asioihin.

T

eknologiavastaisissa kauhukuvissa tulevaisuuden
maatilat ovat tehtaita,
joita koneet viljelevät.
Pellot ovat homogeenisia
suorakulmioita, joilla risteilee
robotteja. Kuvauskopterit valvovat ilmatilaa ja kaikki turha
elämä on karkotettu pois, jotta
olosuhteet voidaan vakioida.
Lajikkeet on viritetty huippuunsa ja niille annostellaan
millintarkasti juuri oikeita lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita.
Tätä kauhukuvaa levitetään
erityisesti vihreissä piireissä ja
peräänkuulutetaan ”luonnollisuutta”.
Siksi onkin hätkähdyttävää
kuulla Euroopan pisimmälle
ehtineen täsmäviljelijän puhuvan luontoäidistä, monimuotoisuudesta ja luonnonmukaisuu-

desta. Ja kuinka juuri teknologia
mahdollistaa tällaisen viljelyn.
Maaperän elämää ei tarvitse
enää tappaa monilla ajokerroilla, voimakkailla muokkauksilla ja pellon tiivistämisellä.
Heikoimmat nurkat voi kylvää
kukkaniityiksi ja lannoituksessakin voidaan pikkuhiljaa siirtyä kokonaan orgaanisiin valmisteisiin.
Hollantilainen perunanviljelijä Jacob van den Borne on
Euroopan googlatuin viljelijä.
Hän on kysytty luennoitsija,
jonka ajatuksia kuunnellaan
Euroopan unionin maatalouspolitiikan valmisteluryhmiä
myöten.
Van den Borne puhuu pelloistaan kuin lastentarhoista,
joissa vaalitaan jokaista yksilöä
oikealla tavalla. Lastentarhoissa

hyväksytään erilaisuus ja erilaiset toiminnot. Ne eivät ole
mitään homogeenisia kasvatustehtaita.
Luomuviljelijät julistavat olevansa ennen kaikkea maanviljelijöitä, mutta van den Borne
haluaa olla kasvinkasvattaja,
joka luotsaa jokaisen yksilön
kehdosta hautaan juuri oikealla
tekniikalla.
Van den Bornelle peltomaan
hyvinvointi on itsestäänselvyys ja
hän on siirtynyt jo seuraavalle
tasolle.
Ennen kaikkea hän on uusi,
uljas, eurooppalainen viljelijä,
joka ei seiso nurkassa kaupunkilaisten haukuttavana tai poliitikkojen ja kauppiaitten pelinappulana.
Jacob van den Borne on ottanut ohjat omiin käsiinsä eikä

Lennokki, drooni, kuvauskopteri vai UAV?
◼◼ Drone (eng) eli drooni tarkoittaa
miehittämätöntä lennokkia, mutta KM
käyttää suomenkielisiä termejä, kuten
kamerakopteri (laitteella on pyörivät
roottorit) tai miehittämätön lentokone
eli UAV (laitteella on siivet).
Lennokki on ilmaa raskaampi miehittämätön pienoisilma-alus. Lennokkeihin kuuluvat tarkimman määritelmän
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mukaan vain kiinteäsiipiset miehittämättömät pienoisilma-alukset, kuten
radio-ohjatut lennokit ja liidokit, mutta
termiä käytetään joskus myös pyöriväsiipisistä pienoisilma-aluksista, joita
ovat autogirot, helikopterit ja multikopterit.
UAV-alukset ovat sotilaskäytössä
yleisesti täysikokoisia lentokoneita,

joita lennetään etäohjauksen avulla.
Miehittämätön ilma-alus eli UAV
(Unmanned Aerial Vehicle) -käsite on
2000-luvulla kuitenkin laajentunut
UAS:ksi, jossa S (Systems) voi tarkoittaa muutakin kuin lentävää laitetta.
Erona lentokoneisiin UAV:llä ja UAS:llä
on ohjauksen automaattisuus tai etäohjaus.
LÄHDE: WIKIPEDIA
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Jacob van den Borne

Jacob van den Bornen uusin harrastus ovat kuvauskopterit ja
UAV:t, joiden avulla haetaan tietoa kasvuston tilasta erilaisten
kameroiden avulla. Van den Borne perusti laitteille juuri oman
lentokentän nimeltään Agri Drone Port Reusel, jotta voi laillisesti
lennättää myös suurempia lennokkeja.

pyytele anteeksi ammattiaan tai
tekemisiään. Hänen kuuntelemisensa on lähes voimaannuttava kokemus ja mullistaa monta
kohtaa omassa ajattelussa.
Täsmäviljely voi pelastaa maailman jos niin haluamme. Ja kyllähän me haluamme.

Mitä on täsmäviljely?
Uuden täsmäviljelylaitteen ostaminen ei tee kenestäkään hyvää

viljelijää, paukauttaa Jacob van
den Borne heti alkuun.
”Monet luulevat, että täsmäviljelylaitteet lisäävät satoa ja sadon
laatua, mutta he ovat väärässä.”
Laitteet voivat auttaa tässä,
mutta täsmäviljelyyn siirtymisen on tapahduttava aivan
ensiksi korvien välissä. Useimmat ajattelevat täsmäviljelyn olevan uusinta uutta teknologiaa,
enintään 15 vuotta vanhaa.

yy 37 vuotta, naimisissa, kaksi lasta.
yy Viljellyt vuodesta 2006 yhdessä veljensä Janin kanssa.
yy 4. sukupolvi tilalla, Hollannin ja Belgian rajalla.
yy Viljelyssä 500–600 ha perunaa, 70 ha sokerijuurikasta, 20 ha syysohraa, 20 ha durumvehnää, maissia, maanpeitekasvina syysohra eli
kaikki pellot ovat vihreinä talven yli.
yy Neljän vuoden viljelykierto: peruna, maissi, syysohra, sokerijuurikas.
yy Peruna menee McDonald’siin.
yy 180 lohkoa vuosittain, keskimääräinen lohkokoko 3 ha, hiekkapitoiset maat.
yy 5 vakituista työntekijää, joista yksi keskittyy pelkästään datan analysointiin, lisäksi maatalousharjoittelijoita yliopistoista ja maatalousoppilaitoksista.
yy Tila tekee myös testaustoimintaa maatalousyrityksille sekä kouluttaa viljelijöitä.

www.vandenborneaardappelen.com

Jacob van den Borne haastaa
tämän ajatuksen, ja esittelee
isoisänsä viljelymuistiinpanoja.
”Isoisä merkitsi päivittäin muistiin viljelyyn liittyviä asioita”. Jos
isoisä näki pellossa ongelmakohdan tai onnistumisen, hän
selasi muistikirjaansa ja selvitti
syyn.
Täsmäviljely perustuu dataan.
Tärkein asia täsmäviljelyssä ei
ole teknologia vaan tieto. On

tärkeää oppia omista virheistään, näin tulee paremmaksi
viljelijäksi, van den Borne selittää, ja määrittelee täsmäviljelyn
näin: Tehdään oikeita asioita
oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
Van den Bornen tilalla täsmäviljely alkoi valtavan lohkomäärän hallinnoinnista.
Tila viljelee vuosittain keskimäärin 180 lohkolla, joiden kes-

Van den Bornen tilalla käytetään Isarian kasvustosensoria. Biomassakartta otetaan talteen jokaisella ajokerralla. Sensoria hyödynnetään lannoituksen ja
kasvinsuojelun tarkentamiseen. Jacob van den Borne aikoo siirtyä käyttämään pelkkiä orgaanisia lannoitteita seuraavan 10 vuoden aikana, kunhan niiden laatu paranee. Lietelanta tulisi vähintään separoida, sillä liete ei tee hyvää maaperälle. Van den Bornen tilalla satoa on saatu kasvatettua viimeisen
10 vuoden aikana noin prosentin vuosivauhdilla. Se on tullut virheistä oppimisen ja viljelyn optimoinnin kautta. Viljelyvirheistä ja pellon ongelmakohdista
aiheutuvaa satovajetta pyritään kuromaan umpeen ja pääsemään lähemmäs todellista satopotentiaalia.
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Maaperän vyyöhykekartoitusta tehdään
EC- ja EM-skannereiden avulla. Tuloksena
saatava kartta kertoo
viljelymaan satopotentiaalin sekä multavuuden ja maaperän ominaisuudet.
Skannaukseen voi
yhdistää maaperänäytteiden oton eri
syvyyksissä. Kuvassa
on täsmäviljelypalveluita tarjoavan
Loonbedrijf Thijssenin EC-skanneri, joka
mittaa myös pH:n
esimerkiksi 10 metrin välein. Maaperäskannauksen paras
ajankohta on syksyllä
sadonkorjuun jälkeen.

kikoko on 3 hehtaaria ja joissa
on keskimäärin 6 kulmaa. Pellot eivät ole suinkaan kauniita
suorakulmioita, ja päällekkäistä
ajoa tulee väistämättä paljon.
Pellot ovat myös kaukana toisistaan ja vaihtuvat vuosittain,
sillä van den Bornet tarvitsevat
perunan viljelykiertoon useita
satoja lohkoja. Lohkoja kierrätetään naapureiden kesken. Pelkästään ajelu paikasta toiseen
vie valtavasti aikaa.
Ajo-opastin ja automaattiohjaus osoittautuivat oikeiksi ratkaisuiksi. ”Polttoainetta, vettä,
lannoitteita, kasvinsuojeluaineita ja aikaa säästyi niin paljon,
että investointi maksoi itsensä
takaisin kolmessa vuodessa.”
Tehtävänhallinta ja lohkoautomatiikka hoidetaan TaskDocja VarioDoc-ohjelmistoilla.
Peltoviljelyn automaatiotekniikasta saatava hyöty oli niin
suurta, että täsmäviljelyä laajennettin kaikkeen mahdolliseen.
Nyt sitä harjoitetaan vuoden
ympäri.

Kuinka päästä alkuun?
Haimme neuvoja täsmäviljelyn
aloitukseen Australiasta, sillä
siellä ollaan pisimmällä, Jacob
van den Borne kertoo.
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”Australialaiset sanoivat, että
täsmäviljelyn aloitus on helppoa. Keräät vain kolmen tai neljän vuoden satokartat puimurilla talteen ja lataat kartat päällekkäin ja lasket kunkin kohdan
satopotentiaalin.”
Mutta van den Bornet eivät
viljelleet puitavaa kasvia vaan
perunaa. Satopotentiaalin kartoitus oli aloitettava peltojen
skannauksella maaperäsensorin
avulla. Siihen ryhdyttiin vuonna
2010.
Kasvustosensorilla oli jo
havaittu biomassaeroja peltojen eri kohdissa. Peltoskannauksella löytyi syyt vaihtelulle.
Maaperän kartoitukseen käytettiin useita eri tekniikoita ja
mitattiin monia muuttujia. Pellot skannattiin ensin ORBitin
EM-sensorilla joka mittaa sähkömagneettista säteilyä.
Englanniksi puhutaan termillä ”electromagnetic soil scanning” eli EM scanning. Toinen
yleinen menetelmä on sähkönjohtavuuden mittaus eli EC scanning (electrical conductivity).
Van den Bornen tilalla pellot
sensoroitiin myös gammasädespektrometrillä, jolla saa selville
esimerkiksi hiekka- ja savikerrokset.

Maaperän vyöhykekartoitus
tehtiin puolen metrin, metrin,
puolentoista metrin ja kolmen
metrin syvyydestä.
Peltojen sähkönjohtavuuskartat täsmäävät yllättävän hyvin
satokarttojen kanssa. Jacob van
den Bornen mukaan maaperäskannausta ei välttämättä tarvitse tehdä, jos on käytössä erittäin hyvät satokartat.
Paras ajankohta maaperäskannaukseen on yleensä sadonkorjuun jälkeen, mutta sen voi
tehdä periaatteessa milloin vain.
Sähkönjohtavuus vaihtelee,
mutta suhdeluku pysyy samana.
Maaperäkartoitusta ja siihen
liittyviä täsmäviljelypalveluja ja
ohjelmistoja tarjoavat monet
yritykset. Mutta van den Bornet
haluavat valita vapaasti. He eivät
ole naimisissa minkään yksittäisen yrityksen tai ohjelmiston
kanssa, vaan käyttävät kaikkia
mahdollisia.
”Onhan minulla vihreitä ja
punaisia traktoreitakin, miksi
käyttäisin vain yhtä ohjelmistoa?”, Jacob van den Borne
toteaa. ”Haluan käyttää parhaita
ohjelmia.”
Suurin osa datasta käsitellään
hollantilaisen Dacomin ohjelmilla. ”Dacomilla hoituu 90 pro-

senttia hommista.” Mutta myös
FarmWorks on käytössä. Sillä voi
tehdä 75 prosenttia asioista.
Täsmäkartat ja niiden pohjalta suunnitellut tehtäväkartat
kylvöön, lannoitukseen tai kasvinsuojeluun eivät kuitenkaan
ilmesty napin painalluksella,
vaan vaativat paljon tietokonejumppaa. Tilalla onkin palkattuna yksi ihminen kokonaan
datan käsittelyyn.

Maan paksuus ratkaisee
Jacob van den Bornen mukaan
viljavuusnäytteiden suurin
ongelma on se, että ne otetaan
pintamaasta, vain yhdestä syvyydestä.
Peltomaa on kolmiuloitteinen, joten siitä on saatava myös
3D-vyöhykekartta. Van den Bornen tilalla maanäytteet otettiin
peltoskannauksen yhteydessä
Fritzmeierin näytteenottimella.
Näytteenottosyvyys määräytyi
maaperäskannauksen mukaan,
vaihteluväli oli 20–80 senttimetriä.
Satopotentiaali on paljon suurempi sellaisessa viljelymaassa,
jonka orgaanisen aineen pitoisuus on 2,8 ja ruokamultakerroksen paksuus 30 senttiä, kuin
sellaisessa, jonka orgaanisen
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aineen pitoisuus on 3, mutta
ruokamultakerros vain 20 sentin paksuinen.
”Kasvia ei kiinnosta orgaanisen aineksen pitoisuus, vaan
kuinka monta tonnia sitä on
juuristovyöhykkeellä”, van den
Borne selittää.
Siksi pelkkä multavuus, viljavuusarvo tai pH ei kerro välttämättä paljon mitään. Ruokamultakerroksen tai juurille sopivan
kerroksen paksuus on se, joka
ratkaisee satopotentiaalin.
Jacob van den Borne näkee
ruokamultakerroksen ikään
kuin patterina, jonka voi ladata
täyteen.
Eri osissa peltoa patterin
varastointikyky vaihtelee. Maaperäpatteri pitää sisällään orgaanisen aineen määrän, kationinvaihtokapasiteetin, ravinteiden

määrän, vedenpidätyskyvyn ja
ilmavuuden.
Maan sähkönjohtavuuskartta
ilmaisee varsin hyvin patterin
tehokkuuden eli satopotentiaalin pellon eri kohdissa.

Tiivistymien välttäminen
Jacob van den Borne on peltoliikenteen suunnittelun puolestapuhuja.
Vaikka lohkot ovat pieniä ja
hankalanmuotoisia, suunnitellaan ajolinjat tarkkaan 365FarmNet-ohjelmistolla.
Van den Bornen tilalla on tarkoitus siirtyä Controlled Traffic
Farming- eli CTF-viljelyyn, jossa
käytetään kiinteitä ajouria.
Tavoitteena olisi jättää kaksi
kolmannesta peltomaasta kokonaan ilman pyörän jälkiä. Satovaste on ollut tutkimuksissa kes-

kimäärin seitsemän prosentin
luokkaa, joten vaivannäkö kannattaa.
Pyörän koskemattomalla
maalla sato saattaa olla jopa 20
prosenttia suurempi. Juuret saavat paremmin happea ja kasvavat syvemmälle. Maaperän hyvät
mikrobit ja muu elämä viihtyvät
tällaisessa maassa hyvin. Tiivistetyssä maassa runsastuvat huonot
mikrobit.
”Controlled Traffic Farming
on täsmäviljelyn seuraava suuri
juttu”, van den Borne ennustaa.

Robin Hood -strategia
Maanparannusaineet levitetään Robin Hood -strategialla,
eli annetaan köyhille, muttei
rikkaille.
Maanparannukseen käytetään elintarvikejätteistä tehtyä kompostia, jonka fosforista
puolet ja nitraatista 10 prosenttia huomioidaan laskennassa.
Kompostia levitetään niihin
kohtiin, joissa maaperäpatteri
on ohut. Näin multavuutta saadaan parannettua juuri oikeissa
kohdissa.
Vielä kun levityksen saisi tehdä
silloin kuin luontoäiti on sen tarkoittanut, Jacob van den Borne
tuskailee. Syksyllä lehdet tippuvat puista maaperämikrobeiden
hajotettavaksi. Se olisi oikea aika
myös kompostin levitykseen.
”Luomuviljelijöiltä olen oppinut sen, että jos ei keksi johonkin ratkaisua, kannattaa miettiä
miten luonto sen tekisi ja tehdä
itse samoin.” Viranomaisille
tämä perustelu ei kuitenkaan
mene läpi.

Olympialaisstrategia

Hollannissa täsmäviljely on Suomea pidemmällä. Kaikki peltolohkot ja
niiden biomassa- ja viljelyhistoriatiedot ovat saatavilla vapaasti. Lisämaksusta palvelussa näkee myös pellon omistajan. Peltolohkot ovat pieniä,
mutta peltomaan hinta on huikean kova. Hehtaarista joutuu pahimmillaan
pulittamaan 100 000 euroa. Käytännössä tämä on johtanut erikoiskasvien
viljelyyn, esimerkiksi kukkkasipuleiden tuotanto on äärimmäisen riskialtista ja parhaimmillaan todella tuottoisaa.
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Tuotantopanokset jaetaan aivan
vastakkaisella tavalla. Jacob van
den Borne kutsuu sitä olympialaisstrategiaksi.
Olympialaisiin lähetetään
aina parhaat yksilöt, joille annetaan myös parhaat paukut. Viljelyssä on sama juttu. Kannattaa investoida eniten parhaisiin
kohtiin. Niissä on suurin satopotentiaali ja niistä saa eniten
takaisin.
Parhaat paikat löytyvät satopotentiaalikarttojen ja biomassakarttojen perusteella.

Kartoissa yhdistetään siis maaperäskannauksen, satokarttojen, sekä kasvustosensorilla ja
kuvauskopterilla ja miehittämättömilä ilma-aluksilla kuvattujen biomassakarttojen tiedot.
Eli niissä on sekä historiatietoa
että aivan tuoretta sensoritietoa
biomassan määrästä.
Lannoitukseen käytetään
sekä orgaanisia että epäorgaanisia lannoitteita. Hollannissa riittää lantaa, ja tavoitteena onkin
hoitaa tulevaisuudessa lannoitus pelkillä orgaanisilla lannoitteilla.
Lietelantaa van den Borne
höykyttää urakalla. ”Onko liete
luonnontuote? Ei ole! Jos luontoäiti olisi tarkoittanut, että lannan tulee olla lietemäistä, niin
virtsa ja uloste tulisivat samasta
reiästä. Mutta ei! Eläimillä on
kaksi eri reikää ja ihan syystä.”
Ihminen on keksinyt sekoittaa virtsan ja sonnan toisiinsa.
Se on logistisesti helpompaa ja
saadaan tasalaatuista lietettä.
Mutta pellot eivät tykkää siitä.
Raskaat koneet pilaavat pellot
ja ammoniakki haihtuu taivaan
tuuliin. Ihminen yrittää keksiä
tähän keinoja injektoimalla lietteen maahan, mutta maaperän
mikrobit eivät tykkää tästäkään.
Jos van den Borne saisi valita,
hän levittäisi kuivalannan syksyllä ja virtsan puolestaan suoraan kasvustoon.
Ravinteiden sitomisen maahan van den Borne hoitaa
kerääjäkasvin avulla, joka on
syysohra. Kaikki peltomaa on
vihreänä talven yli.
Keväällä syysohra muokataan
ylös. Pieni osa jätetään tuottamaan satoa. Viljelyyn käytetään
omaa siementä.

Täsmäkylvö kartan mukaan
Perunat istutetaan satopotentiaalin mukaan. Parhaille paikoille istutetaan enemmän kuin
heikommille.
Myös istutussyvyys vaihtelee ja
se määräytyy maaperän ominaisuuksien mukaan. Tilalla huomioidaan tämän lisäksi kiinteät
ajourat ja varjopaikat.
Ajourien vieressä on enemmän tilaa ja valoa, joten siihen
istutetaan tiheämpään.
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Perunaruttoruiskutukset tehdään säädataan perustuvan kasvitautiennusteen mukaan.

Vaihteluväliin Jacob van den
Borne suosittelee 10 prosentin sääntöä. Sen tarkempaan
on turha mennä. Eli parhaisiin
paikkoihin 100 prosenttia, seuraavaan 90, sen jälkeen 80 ja
niin edelleen.
Varjoisat pellon reunat ovat
kinkkisempiä. Niihin voisi istuttaa harvempaan, mutta ongelma
on se, että varjokohtiin kertyy
paljon hitaammin lämpösummaa kuin aurinkoisiin.
”Kehitys laahaa kuukauden
jäljessä muuta kasvustoa.” Yksi
vaihtoehto olisi istuttaa varhaisempaa lajiketta, mutta Jacob
van den Borne on päätynyt kylvämään varjovyöhykkeet viherkesannoiksi.
Valtionhallinto vaatii Hollannissakin monimuotoisuuspeltoja, ja varjoisat pellonreunat
soveltuvat tähän kaikkein parhaiten.

Ruiskutus säädatan mukaan
Perunan kasvinsuojeluruiskutuksia kertyy Hollannissa kymmeniä.
Pelkästään perunaruttoruiskutuksia on kaudesta riippuen
9–28 kappaletta.
Van den Bornen tilalla ruttoruiskutuspäätös tehdään säädatan perusteella. Sääasemat
keräävät tietoa, ja Dacomin
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algoritmi laskee milloin on
mentävä ruiskuttamaan. Ruiskutus on tehtävä kahden päivän sisällä.
Sääasemia on useita: kolme
suurta keskusasemaa ja 28 paikallisasemaa. Myös traktoreissa
on sääasemat, jotka mittaavat
tuulta, kosteutta, lämpötilaa ja
ilmanpainetta.
Ruiskutusmäärät optimoidaan sensoreilla kerätyn biomassakartan perusteella. Peltoja
sensoroidaan kuvauskoptereilla
sekä Isarian kasvustosensorilla
ajon aikana.
”Biomassa määrää kuinka
paljon uusia lehtiä kasvustoon
muodostuu. Se vaikuttaa ruiskutusmääriin.”
Myös kastelu hoidetaan täsmänä satopotentiaalikarttojen
avulla. Parhaita kohtia, jotka
siis pystyvät pidättämään parhaiten ravinteita ja vettä, kastellaan
enemmän kuin heikkoja kohtia.
Heikkoja kohtia ei kannata
kastella liikaa kerralla, ettei
huuhdo kaikkia ravinteita pois.
Mieluummin kannattaa kastella
niitä kohtia vähän ja useammin.
Kastelun tarvetta seurataan
maaperän kosteutta mittaavalla
sensorilla.
”Kosteusmittarin käyttöönoton jälkeen huomasimme, että
olemme aloittaneet sadetuksen

aina liian myöhään ja kastelleet
kerralla liikaa.”

Kasvua seurataan koko kesä
Jacob van den Bornen luennon
huippukohta on kuin suoraan
elokuvan käsikirjoituksesta.
Luentosalin sivuseinä avautuu ja hyllyltä paljastuu kattava
kuvauskoptereiden ja erilaisten
lennokkien kokoelma.
”Uusi harrastukseni”, Jacob
van den Borne virnistää.
Peltoja sensoroidaan erilaisten kameroiden avulla. Kuvauskopterit otetaan käyttöön erityisesti silloin, jos kasvustosensorilla huomataan jossain pellon
kohdassa ongelmaa ja tarvitaan
tarkempaa tietoa.
Kopterikameroita on monenlaisia moneen eri tarkoitukseen.
NDVI-kameroilla mitataan biomassaa, ja esimerkiksi lämpökameroilla seurataan vesistressiä,
kasvin hengitystä ja mahdollisia
tauteja.
Van den Borne hyödyntäisi
mielellään satelliittikuvia, mutta
Hollannissa on suurimman osan
kesää pilvistä eikä satelliittikuvia
saa pilvisinä päivinä.
Kamerat ja sensorit ovat hyvä
apu, mutta on myös ehdottoman tärkeää nousta ulos traktorin hytistä ja laittaa kädet multaan.

Jacob van den Borne kertoo
kiertävänsä pellot kahdeksan
kertaa kasvukaudessa harjoittelijoiden kanssa tekemässä havaintoja. Juuret kaivetaan näkyviin,
mukuloiden kehitystä seurataan
ja ne punnitaan, kasvustonäytteitä otetaan ja havainnot kirjataan ylös.
”Et ole hyvä viljelijä, jos et
mene oikeasti pellolle.”
Tilalla tehdään myös jatkuvasti pienimuotoista koetoimintaa. ”Meillä on kyllä teknologiaa, mutta meiltä puuttuu tietoa. Sitä on tuotettava itse. Siksi
haluan verkostoitua kaikkien
kanssa ja oppia.”

Mukuloiden kokoa voi seurata
Sadon määrää seurataan nostokoneessa olevan vaa’an avulla.
Näin myös perunasta on saatu
satokartat, vaikka se ei olekaan
puitava kasvi.
Yhdellä kaudella kokeilussa
oli myös nostokoneen päällä
reaaliaikainen kamera, joka
seurasi mukuloiden, hiekan ja
kivien määrää, ja pystyi mittaamaan mukuloiden pituutta.
Näin saatiin paitsi paikkakohtainen satomäärä, myös paikkakohtainen sadon laatu.
Van den Bornet tuottavat
perunoita McDonald’sille, joka
haluaa pitkiä ranskalaisia. Oleel11

koja tarjoavat vakuutusyhtiöt. Kun
satovahinkoilmoitus tulee, pellot
kuvataan ilmasta käsin, ja tuhon
laajuutta verrataan indeksiin.
Täsmäviljelylaitteet ovat kalliita
eikä yksittäisen maatilan kannata
investoida sellaiseen, vaan ostaa
palvelu urakoitsijalta. Esimerkiksi
lietelantaa kuljetetaan maassa
huomattavia määriä paikasta toiseen, ja sen käyttöä valvotaan tarkasti. Lannan levitystä rajoittaa
Hollannissakin nitraattidirektiivi,
mutta siihen saa poikkeuksia tietyillä ehdoilla. Urakoitsija ottaa
kuljettamastaan lietelannasta
näytteen, kuittaa viranomaisille
gps-paikantimen avulla mistä ja
minne lietelantaerä on viety ja
kuinka suuresta määrästä on
kysymys. Näin tarkat ravinnevirrat pystytään jäljittämään, kertoo
Marcel Betten De Samenwerking
BV -nimisestä urakointipalveluyrityksestä. Lietelanta voidaan täsmälevittää peltoon injektoimalla
levityskarttojen avulla.
Hollantilaisten koneasemien laitearsenaali
vaikuttaa olevan varsin kattava, ja yhdellä urakoitsijalla voi halutessaan hoidattaa vaikka
kaiken viljelyn, peltojen kunnostuksesta
sadonkorjuuseen. AY

Loonbedrijf Thijssen -niminen yritys tarjoaa erilaisia kuvauspalveluja. Pelkkä lento ja ilmakuvakartta maksaa noin 15 euroa hehtaarilta, mutta
jos haluaa kuvauksen pohjalta tehdyt levityskartat lannoitteille tai kasvinsuojeluaineille, on hinta
80–90 euroa hehtaarilta.

Urakoitsijat hoitavat täsmäviljelyä
◼◼ Suuressa maailmassa täsmäviljely on
usein paketoitu ketjumaiseksi palveluksi, jota
tarjoaa yksi suuryritys. Viljelijä ostaa toisin
sanoen kaiken peltojen skannauksesta täsmäviljelyohjelmistoihin yhdeltä ja samalta toimijalta, kuten John Deereltä tai SOYL:tä. Eri
ohjelmistot ja laitteet eivät aina keskustele
keskenään, joten usein on helpompi ostaa
kaikki palvelut yhdeltä taholta.
Hollannissa toimitaan toisin. Täsmäviljelypalveluita tarjoavat monet urakoitsijat ja ohjelmistoalustana käytetään paljon paikallista
Dacomia, jolla on ohjelmien lisäksi myös itse
laitteita/koneita. Viljelijät haluavat valita itse
parhaat palvelut ja ohjelmat.
Hollannissa vieraillut suomalaisryhmä ei
päässyt testaamaan Dacomin ohjelmistoja,

joten on vaikea sanoa ovatko ne parempia
vai huonompia kuin kilpailijansa. Mutta ei niistäkään napin painalluksella vielä levityskarttoja kullekin lohkolle ja viljelykasville noin vain
irtoa, vaan tietokonejumppaa vaaditaan yhä
Hollannissakin.
Sen sijaan täsmäviljelypalveluiden määrä
yllätti. Maaperäskannausta, näytteenottoa,
testitoimintaa, lietteen täsmälevitystä ja muita
viljelytoimenpiteitä ja monipuolisia kuvauskopteripalveluja on tarjolla runsaasti. Palveluita
tarjotaan maatilojen lisäksi myös neuvonnan, tutkimuksen, tuotekehityksen ja esimerkiksi valvonnan tai vakuutusyhtiöiden tarpeisiin, kertoo Christel Thijssen. Hän omistaa
Loonbedrijf Thijssen -nimisen yrityksen, jonka
kuvauspalveluita hyödyntävät myös satovahin-

www.dacom.nl
www.loonbedrijfthijssen.nl
www.desamenwerking.nl

Marcel Betten De
Samenwerking BV
-nimisestä urakointiyrityksestä näyttää,
kuinka lietelantaerästä otetaan viranomaisnäyte ja lähetetään kuittaus mistä ja
minne erä on viety.
Miehittämätön ilmaalus eBee on erittäin
kestävä ja nopea.
Laite on myös kallis
ja sen käyttö vaatii
asianmukaiset luvat.
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lista on siis tuottaa pitkiä mukuloita. Paikkakohtainen laatutieto on siksi tärkeää, sillä pitkistä mukuloista saa parempaa
hintaa.
Täsmäviljelyn nähdään ulottuvan varastoon asti. Varaston
olosuhteita on seurattava, sillä
suurimmat satotappiot syntyvät
helposti siellä.
Jacob van den Borne kutsuu
perunavarastoaan täsmävarastoksi. Perunat jaotellaan fysiologisen iän mukaan, ja varastotappioiden määrää seurataan
koko ajan, ja selvitetään mistä
se johtuu.

Tulevaisuuden pellot
Millaisia tulevaisuuden pellot sitten ovat? Sanotaan vaikka 20 vuoden päästä, kun kaikki teknologia on käytössä? Miltä satopotentiaalikartat silloin näyttävät?
Täysin vihreiltä? ”Ei. Kysytään taas neuvoa luontoäidiltä”,
Jacob van den Borne sanoo.
On paljon kustannustehokkaampaa ladata tehokasta patteria entistä paremmin ja useammin kuin yrittää kasvattaa
heikon patterin tehoa. Eli tulevaisuudessa viljellään olympialaisstrategialla.
20 vuoden päästä parhailta
paikoilta saadaan entistä enemmän satoa, ja heikot paikat jätetään vihervyöhykkeiksi, hyönteisten elinpiireiksi tai monimuotoisuussaarekkeiksi, van
den Borne ennustaa.
Täsmäviljelyn avulla tämä on
mahdollista. Tulevaisuuden pellot ovat siis paljon nykyistä monimuotoisempia ja niiden ominaisuudet voidaan ottaa huomioon
nykyistä paljon paremmin.

Täsmäviljely on hyvä uutinen
Jacob van den Borne on kysytty
luennoitsija ympäri Eurooppaa.
Eikä ihme. Hän osaa hommansa
ja on inspiroiva esiintyjä.
Van den Borne peräänkuuluttaa eurooppalaisten viljelijöiden
viestintätaitoja.
”Meidän on lopetettava nurkassa seisominen ja potkittavana
oleminen. Meidän on opittava
kommunikoimaan ja kertomaan hyviä tarinoita maataloudesta ja pitämään puoliamme.”
KM 4/2019

Yhdysvalloissa on kokonainen
tv-kanava, joka syytää vuorokauden ympäri hyviä juttuja maataloudesta.
Euroopassa maanviljelijät
ovat sen sijaan syypäitä lähes
kaikkeen. ”Hollannissa meitä
pidetään rikollisina, jotka levittävät liikaa lantaa ja tappavat
lehmiä ja sikoja.” Kuulostaa
tutulta.
Jacob van den Bornen
mukaan viljelijät kaivavat omaa
hautaansa. ”Tuotamme koko
ajan vain entistä enemmän ja
saamme huonompaa hintaa.”
Meidän on opittava ajattelemaan toisin. On tuotettava
lisäarvoa, jotain sellaista, josta
kuluttajat ovat valmiita maksamaan.
Ai niin kuin luomussa? ”Kyllä!
Luomu myy hyvin koska sillä on
hyvä tarina. Se ei ole välttämättä
ympäristöystävällisempää tai
parempaa kuin muukaan, mutta
se on markkinoitu oikein.”
Jacob van den Borne uskoo,
että luomuakin parempaa tarinaa maataloudesta voisi myydä.
Sellaista joka perustuu dataan
eikä luuloon. Ja dataa saa kerättyä täsmäviljelyn avulla.
Täsmäviljelytekniikka mahdollistaa myös oikeasti ympäristöystävällisen viljelyn. Vain parhaita paikkoja viljellään, ja heikosti tuottavat – ja samalla eniten hiili- ja ravinnepäästöjä aiheuttavat – paikat jätetään vaikka
pysyvälle nurmelle.
Tämä on myös EU:n yhtenä
tavoitteena. Täsmäviljelyn avulla
viljelijät voivat vaikuttaa asiaan
itse, todentaa pellon sadontuottokyvyn, eikä viljelykieltoa rapsahda huonolle pellolle jonkun
viranomaisen mahtikäskystä.
Tähän on vielä paljon matkaa, sillä harvat viljelijät tuntevat oikeasti peltojensa satopotentiaalin.
Mutta Jacob van den Bornea
onkin tituleerattu maatalouden
Elon Muskiksi ja futuristiksi. Joskus nämäkin visiot ovat todellisuutta. Luultavasti pikemmin
kuin arvaammekaan. ◻
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