Drone-teknologian hyödyntäminen peltoviljelyssä
Dronet eli miehittämättömät radio-ohjatut kuvauskopterit ovat yleistyneet monenlaisissa
käyttötarkoituksissa. AgroTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeessa tutkittiin ja testattiin kesällä
2020, mihin perusdronen ominaisuudet riittävät sekä mihin laitetta voisi hyödyntää
peltoviljelyssä.
Hankkeen käytössä testeissä oli DJI valmistama Phantom 3 Advanced drone sekä lisäksi
kolme akkua. Laitteen ohjaimen kantama on 2 km, mikä riittää erittäin hyvin monenlaiseen
kuvaamiseen. Lennettäessä reaaliaikaisen livekuvan mahdollistaa DJI GO sovellus, jonka
avulla voidaan liittää mm. älypuhelin tai tabletti laitteen ohjaimeen.

Tekniset tiedot DJI Phantom 3 Advanced:










Video kuva 1080 p Full HD
Ilmakuvat 12 megapikseliä
Live kuva lennettäessä 720 p
Kamerassa 3-akselinen gimbaali
Akku 4480 mAh LiPo, lentoaika 15–20 min
Ohjaimessa akku 6000 mAh
GPS mahdollisuus: Glonass
Maksimi nopeus 16 m/s (ei tuulta)
Paino akun ja propellien kanssa 1280 g

Kuva 1. DJI Phantom 3 setti kokonaisuudessaan.

Hukkakauran tarkkailu ja etsintä
Hankkeessa testattiin hukkakauravalvontojen yhteydessä dronella tämän pahan vieraslajin
etsimistä ohrakasvuston seasta. Hukkakauran etsiminen sekä kitkentä ovat aikaa vievää
käsityötä pellolla. Tähän on tosin keksitty jo monenmoisia apuvälineitä mm. hukkakauramopo ja kiikarit, mutta nopeinta olisi kuitenkin paikantaa hukkakaurat lohkolta ilmasta
käsin ja käydä kitkemässä löydökset täsmäkitkentänä. Tämä säästäisi työtä ja aikaa
huomattavasti, varsinkin isoilla lohkoilla.
Testeissä huomattiin hyvin äkkiä, ettei älypuhelimen näytöltä erota riittävän selvästi ja
terävästi edes pääkasvustoa, lisäksi auringonpaiste huononsi näytöltä näkyvyyttä.
Seuraavaksi ohjaimeen kytkettiin 10-tuuman tabletti näkyvyyden parantamiseksi ja lisäksi
näytön ympärille asennettiin aurinkosuoja. Nämä toimenpiteet paransivat huomattavasti
etenkin dronella livekuvan perusteella lentämistä ja ohjausta. Hukkakauroja etsittiin
testilohkoilta manuaaliohjauksella ja matalalla lentäen.
Hukkakauroja onnistuttiin paikantamaan matalalla lentäen ohran kasvuston seasta, kun
lohko oli jo valmiiksi kartoitettu pesäkkeistä (kuva 2). Muutoin paikannus ja tunnistus olisi
ollut lähes mahdotonta tai joskin hyvällä tuurilla olisi voinut löytää muutaman. Kokeilussa
päädyttiin siihen tulokseen, ettei kameran livelähetyksen tarkkuus (720 p) riittänyt
hukkakauran paikantamiseen järkevältä etäisyydeltä ja korkeudelta tabletin näytöltä.
Kopterilla piti päästä hyvin lähelle kasvustoa, jotta tunnistaminen onnistuisi. Eri
kuvausasetuksia ja valotuksia kokeiltiin myös testissä näkyvyyden parantamiseksi.
Kokeilun lopuksi voidaan todeta hukkakauran paikantamisen vaativan vähintään 4 K
kameran ja tällöinkin etsiminen voi olla vaivalloista sekä lentoaika on rajoittava tekijä isoilla
lohkoilla etsimisessä. Mutta teknologian kehittyessä tämä voi olla tulevaisuudessa myös
mahdollista. Videolinkissä tallennetta etsinnöistä. Muistikortille (microSD) tallentuva video
on parempi laatuista (1080 p HD), verrattuna livekuvaan dronella lentäessä, joten
tallenteesta on helpompi erottaa hukkakaura muusta kasvustosta.

Kuva 2. Kuva hukkakauran etsinnästä.

YouTube -linkki hukkakauranetsintä videoon:
https://www.youtube.com/watch?v=kPHk_dN6rsY

Kasvustokuvaukset ja tarkkailut
Edelliset testit osoittivat Phantom 3 kameran tarkkuuden riittävän hyvin suurpiirteisempään
kuvaukseen. Niinpä selvitettiin, minkälaiseen kasvustokuvaukseen laitteella pystyy.
Oletettavasti lintuperspektiivistä kasvuston tilanteen pystyy paremmin hahmottamaan kuin
tasamaalta.
Ilmakuvassa 2–3 on kuvattu vehnäkoeruutuja  ylemmässä koeruudussa on jo miltei
puintikypsää syysvehnää, sekä alemmassa ruudussa kevätvehnää. Kuva on otettu 70
metrin korkeudelta. Syysvehnäkasvuston seasta voidaan havaita siellä täällä olevia
rikkaruohoja, saunakukkia  valkoiset kukat näkyvät erittäin hyvin ilmakuvissa. Ja
aukkopaikat, sekä lannoitustasot näkyvät hyvin  syysvehnässä näkyy talvituhoalue
lohkon toisessa päässä ja koko kuvan kasvustossa rehevämpi kasvusto näkyy
tummempana.

Kuva 3. Ilmakuva koelohkoista.

Kuva 4. Drone kuvaa vehnäkasvustosta.

Saunakukkahavintoja erottaa tehokkaasti ilmastakäsin kaukaakin dronella, sillä valkoiset
kukat näkyvät kauas (kuva 4).

Kuva 5. Saunakukkaa nurmilohkolla.

Peltolohkon kasvuston seasta erottaa dronella helposti mm. korkeat ja hyvin näkyvät isot
rikkaruohot. Tällaisia ovat esim. valvatti, ohdake, maitohorsma, voikukka, juolavehnä ja
saunakukka. Kuvassa viisi näkyy nurmilohkon keskellä keltaisia pesäkkeitä, jotka ovat
valvattia. Kuvan kasvustosta voidaan myös hahmottaa lohkolla sijaitsevaa salaojitusta
salaojien kohdat kasvavat tummempina kuivuuden takia. Dronella onnistuu lohkon
rikkakasvihavainnot ja esim. kasvinsuojelun onnistumisen seuranta, ilman että ”jalkautuu”
kasvuston sekaan. Esim. kuvan kuusi kaltaiset pesäkkeet löytyvät helposti.

Kuva 6. Ilmakuva nurmilohkosta.

Kuva 7. Valvattipesäkkeitä kauran seassa.

Viljakasvuston seosta dronella voidaan havainnoida juolavehnä alueita, sekä kartoittaa
lakopaikkoja viljan seasta (kuvat 7–8). Juolavehnä/rikkaruoho alueen ilmakuvaa voidaan
hyödyntää esim. syksyllä puinnin jälkeen tehtävissä torjuntaruiskutuksissa ilmakuvasta
voidaan paikantaa lohkolta pesäkkeet ja tehdä ns. täsmätorjunta vain tarvittavaan osaan
lohkosta.

Kuva 8. Juolavehnää ja lako paikkoja.

Kuva 9. Ilmakuva lako/juolavehnä alueesta.

Korkeammalta otetuista ilmakuvista (kuva 9) pystyy havainnoimaan lohkon
kokonaistilanteen esim. lako- tai aukkopaikat, kasvinsuojelun onnistumista sekä
kasvuston eri kasvuasteisuudesta ja tasaisuutta onko jälkiversontaa.

Kuva 10. Kokonaiskuva lohkolta 100 m.

Kuvan 11 ohra kasvustosta voidaan havainnoida pieniä päällekkäiskylvöjä päisteissä, jotka
ovat menneet tuplakylvömäärän takia hieman lakoon. Päällekkäisyydet näkyvät myös
muuta kasvustoa vihreämpänä. Tässäkin tapauksessa ilmakuvasta näkee kasvuston
kokonaiskuvan paremmin kuin maasta käsin tieltä ei erottanut äkkiseltään pieniä
lakolaikkuja päisteessä. Kuvassa 12 sama lohko syysvehnän kylvön jälkeen kuvasta
voidaan havaita maalajin muutoksia, tummempi alue on eloperäisempää. Lisäksi kuvasta
11 voi havaita pinnanmuotoja eloperäisemmällä alueella on alavampaa kuin muualla.

Kuva 11. Ohrakasvustoa.

Kuva 12. Maalajin muutoksen havainnointia.

Ilmakuvaa koelohkosta, jonka keskiosa on käsitelty Wuxal Multifluid hivenravinneseoksella
rikkaruiskutuksen yhteydessä. Ympärykset ovat ns. nollaruutuja eli ei käsitelty ravinteella.
Kuvista ei silmämääräisesti huomaa eroja käsitellyn ja nollaruudun välillä.

Kuva 13. Kuva ohrakoelohkosta.

Kuva 14. Kuvaa Wuxal Multifluid koelohkosta.

Myös erilaisten tapahtumien kuvaamiseen ilmasta käsin drone soveltuu hyvin. Esim.
peltopäivät, erilaiset tapahtumat ja esittelyvideot. Hankkeen ja Hankkijan järjestämän
Niittopäivän (19.8.2020) materiaalia kuvissa 14–15, sekä videolinkkejä alla.
Niittopäivän videoita:
https://www.youtube.com/watch?v=DKWnjiLMvL4
https://www.youtube.com/watch?v=Guh_nHhBfiY
https://www.youtube.com/watch?v=pK-NmQUrrsA

Kuva 15. Niittopäivän kuvaa.

Kuva 16. Niittopäivän kuvaa.

Yhteenveto dronen hyödyntämisestä peltoviljelyssä
Hankkeen käytössä olleen Phantom 3 Advenced dronen kameran ominaisuudet riittivät
kokeilujen myötä suurpiirteisempään kuvaamiseen, sillä kameran ja livekuvan tarkkuus ei
riittänyt esim. hukkakauran ja pienempien rikkakasvien tunnistamiseen kasvustojen
seasta. Tämä vaatisi tarkempaa kameraa, jotta kasvuston seasta olisi mahdollista
tunnistaa vieraslajeja kopterin liikkuessa. Lisäksi tämä vaati tablet -tietokoneen liittämisen
ohjaimeen, jotta lentäminen ja kasvien tunnistaminen olisi mahdollista helposti. Isoimmat
ja näkyvimmät rikkakasvit erottuivat ilmakuvissa hyvinkin kaukaa ja korkealta, esim.
saunakukka, valvatti ja ohdake. Mutta kuitenkin Phantom 3:n ominaisuudet riittäisivät
muuten hyvin peltokuvauksiin kolmessa akussa riittää lentoaikaa 40–60 minuutiksi ja
ohjaimen kantama on riittävät 2 kilometriä.
Isomman mittakaavan kuvauksissa korkeammalta dronella on mahdollista kartoittaa
lohkon kasvuston yleistilanne rikkakasvitilanne, kasvisuojelun onnistuminen, lakopaikat,
kasvuston aukkopaikat ja eri aikaisuudet. Tästä on hyötyä mm. kasvinsuojelun
suunnittelemisessa. Lisäksi lohkoilta on mahdollista kartoittaa tietyissä olosuhteissa
salaojien sijaintia sekä pinnanmuotoja. Peruskuviin ei ole tällä teknologialla liitettävissä
mittakaavaa tai korkeuskäppyröitä, vaan kartoitus on suurpiirteisempää. Hankkeen
kokeilun ja testauksen myötä voidaan todeta perusdronen ominaisuuksien riittävän
suurpiirteisempään kuvaukseen peltoviljelyssä sekä lohkojen tilanteen kartoittamisessa
kasvukauden aikana.
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