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Hankkeet

Saksalaisten arvostus maata-
loutta kohtaan hämmästytti mat-
kalaisiamme. Saksassa maataloutta 
pidetään selvästi tulevaisuuden ala-
na ja siihen investoidaan ja sitä ke-
hitetään jatkuvasti. Maailman suu-
rimpiin lukeutuva maatalousalan 
näyttely Agritechnica on siitä vah-
va osoitus. Messuilla on kansain-
välinen tunnelma ja näytteilleaset-
tajia ympäri maailmaa. Venäläisten 
ja aasialaisten vahva osallistumi-
nen maatalousteknologian kehittä-
miseen oli näyttelyssä silmiinpistä-
vää. Halvan työvoiman kiinalaisten 
sekä korkean digiteknologiaosaami-
sen aasialaisten tulo maataloustek-

nologiamarkkinoille tulee muutta-
maan markkinoita varmasti lähitu-
levaisuudessa.

Itsekulkevia satelliitti- 
ohjattavia
Näyttelyssä oli selvästi erotettavissa 
nykyinen maatalousteknologia se-
kä lähitulevaisuuden teknologia, jo-
ka ei vielä ole yleistynyt, mutta on 
jo käyttövalmiina. Tulevaisuuden 
teknologiaa oli esillä isoilla kone- 
ja traktorivalmistajilla, jotka olivat 
tuoneet näyttelyyn satelliittipaikan-
nuksella toimivia itseohjautuvia ja il-
man kuljettajaa toimivia traktoreita 

sekä erikoisviljelyyn ja tiettyihin työ-
tehtäviin tarkoitettuja autonomisia 
työkoneita ja laitteita. 

Dronet tulevat
Sähkön käyttö maatalouskoneiden 
voimansiirtona ottaa ensiaskelei-
taan maataloudessa ja tulee mul-
listamaan maatalouskoneiden tek-
niikkaa. Dronet ovat tulossa vauh-
dilla maatalouteen, näyttelyssä oli 
esillä monen kokoisia ja eri tarkoi-
tuksiin suunniteltuja droneja, näyt-
tävimmät dronit pystyivät kanta-
maan jopa 200 kg hyötykuorman. 
Näitä käytettiin esim. kasvinsuoje-

Tekniikan ihmeitä Saksan
Agritechnicassa

Messumatkalle lähti 28 keskipohjalaista maatalousyrittäjää ja urakoitsija sekä maatalousoppilaitosten opettajia ja ProAgrian 
asiantuntijoita.

Täsmäviljelyn ja teknologian avulla 
tarkennettu lannoitus ja kasvinsuojelu 
ovat jo täysin toimivaa teknologiaa. 
Näyttelyssä oli runsaasti maatalouden 
paikannus- ja ajo-opastin teknologiaa 
kehittäviä yrityksiä ja näytteilleasettajia. 
Maaperän ravinne- ja kasvukunnon 
analysointi sekä täsmälannoitus ja 
kasvinsuojelun tarkentaminen oli Agrite-
chnica-messuilla hyvin esillä.

AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeen ja Kannuksen Kpedun järjestämällä 
Saksan Agritechnica-messumatkalla oli runsaasti kiinostavaa katseltavaa kes-
kipohjalaisille viljelijöille. Valtavan messualueen 27 näyttelyhallin kiertämi-
seen ei matkamme kolme näyttelypäivää tahtonut riittää. Näyttelyaluetta oli 
noin 50 ha ja sen kaikki hallit olivat käytössä. Halleihin oli koottu maatalou-
den viimeisin tekniikka ja tietämys, koneita ja laitteita oli todella isoista lie-
tekalustoista ja puimureista pienempiin ja herkempiin elektronisiin anturei-
hin ja sensoreihin. 
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luaineiden tai nestemäisten lannoit-
teiden ja ravinteiden levittämiseen. 
Droneteknologiaa voidaan käyttää 
maataloudessa keveiden kuljetusten 
toimittamiseen, peltolohkojen sato- 
ja lannoituskartoituksen tekemiseen 
sekä maaperän kartoitukseen. Myös 
kasvitautien tai tuholaisten havain-
noinnissa dronit ovat tulevaisuudes-
sa käytössä.

Suomalaista väriä 
toi Tracegrow
Suomalaista sekä keskipohjalaista 

osaamista Saksan messuilla edusti 
tyylikkäästi cleantech-yritys Trace-
grow, jonka kehittämällä teknolo-
gialla Kärsämäellä sijaitsevassa teh-
taassa valmistetaan käytettyjen al-
kaliparistojen sisältämästä sinkistä 
ja mangaanista kierrätyslannoittei-
ta maanviljelyyn. 

Hankkeet

Dronet ovat tulossa vauhdilla maatalouteen, näyttelyssä oli esillä monen kokoisia ja 
eri tarkoituksiin suunniteltuja droneja, näyttävimmät dronet pystyivät kantamaan 
jopa 200 kg hyötykuorman. Näitä käytettiin esim. kasvinsuojeluaineiden tai neste-
mäisten lannoitteiden ja ravinteiden levittämiseen.

A EKNOATGRO
maatalouteen tehoa, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä

AGROTEKNOA JOKILAAKSOIHIN -HANKE

puh. 0403447256
jari.t.vierimaa@nivala.fi
www.agroteknoa.fi
https://www.facebook.com/agroteknoa

Lisää AgroTeknoa-hankkeen matkasta sekä muusta toiminnasta Facebookista, Instagramista tai hankkeen kotisivulta www.agroteknoa.fi.

Jari Vierimaa
AgroTeknoa
Jokilaaksoihin -hanke
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