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GrainSense valtaa Saksan markkinat. Jakelukumppani geo-
konzept esittelee kädessä pidettävää mittauslaitetta EuroTier-
messuilla 
GrainSense, suomalainen maatalousteknologia-alan start-up-yritys, joka kehitti 
maailman ensimmäisen kädessä pidettävän laitteen viljelykasvien 
proteiinipitoisuuden mittaamiseksi, ja saksalainen älymaatalousyritys geo-konzept 
allekirjoittavat jakelusopimuksen ja tuovat GrainSense-mittauslaitteen Saksan 
markkinoille. Laite on näytteillä EuroTier-messuilla Hannoverissa, ja toivotamme 
kaikki vierailijat tervetulleiksi esittelyyn geo-konzeptin/Topcon Agriculturen osastolle 
E63a halliin 27.  

GrainSense ja geo-konzept kohtasivat Agritechnica-messuilla marraskuussa 2017 ja 
ryhtyivät heti suunnittelemaan GrainSense-laitteen tuontia Saksan markkinoille. 
"Olen todella innoissani yhteistyöstä geo-konzeptin kanssa. geo-konzeptin 
ammattilaiset tuntevat perinpohjaisesti maanviljelijöiden jokapäiväisen elämän 
haasteet, ja tuottajat voivat todella hyötyä, kun nimenomaan se tuo laitteemme 
markkinoille", GrainSensen toimitusjohtaja Edvard Krogius sanoo. 

"GrainSensen arvokas keksintö siihen liittyvine palveluineen on upea lisä 
tuotevalikoimaamme. Asiakkaat ovat kokeilleet laitetta vuoden 2018 sadonkorjuun 
aikana, ja saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä. Laitetta voi ostaa nyt 
messuilta, mutta varsinainen myynti alkaa vuoden 2019 alussa", geo-konzeptin 
toimitusjohtaja Thomas Muhr toteaa. 

Kohtuuhintainen yksittäisille viljelijöille 
Yli kahden vuoden kehitysvaiheen jälkeen GrainSense lanseerasi tuotteen kesällä 
2018, ja viljanlaadun mittauslaitetta on jo tähän mennessä myyty satoja, pääasiassa 
Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa.  

"Kaikkialla, missä GrainSense-laitetta ja -ratkaisua on esitelty, on ollut havaittavissa 
erittäin suuri kiinnostus laitteeseen", Edvard Krogius kiteyttää. "Asiakkaiden palaute 
on vakuuttavaa, ja olemme osallistuneet erittäin tiheästi tapahtumiin, peltoesittelyihin 
ja kongresseihin Pohjois-Euroopassa esitellen laitetta koko vuoden ajan", Krogius 
jatkaa. 

GrainSense on ensimmäinen viljanlaadun mittauslaite, joka on kohtuuhintainen ja 
kestävä, jotta viljelijät voivat sen hankkia ja sitä käyttää. Kansainvälisille 
loppukäyttäjille myyntihinta on 3 900 euroa (alv 0 %). Hinta sisältää laitteen, 
kantolaukun, mittakupin, korkin ja 1 vuoden takuun. Laitteen käyttö vaatii 
henkilökohtaisen käyttäjätilin: 250 euroa/vuosi (alv 0 %), sisältää 4 viljalajia (tällä 
hetkellä vehnä, ohra, kaura ja ruis sekä rypsi), päivitykset ja kalibroinnit, tietojen 
tallennuksen ja mahdollisuuden jakaa mittaustulokset.  

Suuri kiinnostus viljelijöiden keskuudessa 
GrainSense-ratkaisu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden ja 
maatalousorganisaatioiden kanssa. Viljelijöiltä saatu palaute on vahvistanut sen, että 
saatavilla ei ole ollut soveltuvia laitteita tilatason päätöksenteon tueksi, jos halutaan 
hallita ja optimoida viljan proteiinipitoisuutta. 

Laite tuo viljanlaadun mittauskäytännöt tilatasolle 
Kädessä pidettävä GrainSense mittaa viljan ja muiden viljelykasvien proteiini-, 
kosteus-, öljy- ja hiilihydraattipitoisuuden – toisin sanoen sadon arvon ja 
käsittelykustannusten keskeiset tekijät. Laite on paristokäyttöinen ja mittausaika 
muutama sekunti, Se vaatii vain muutaman jyvän, ja mittaus tapahtuu muutamassa 
sekunnissa. Palvelu sisältää mobiilisovelluksen, jossa on GPS-paikannus, ja 
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pilviyhteystoiminnon, joka tukee tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia 
lisäarvopalveluja.  

Laboratoriotarkkuus pellolta sekunneissa 
Ensimmäistä kertaa viljelijöillä, siemenviljan kasvattajilla ja kasvinjalostajilla on 
mahdollisuus mitata viljelykasviensa tärkeimmät laatuominaisuudet nopeasti (jopa 
ennen puintia) ja tehdä tulosten pohjalta tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia 
päätöksiä. Laite auttaa myös lihantuottajia seuraamaan ja säätelemään eläinrehun 
proteiinipitoisuutta reaaliajassa kasvun aikana. Tällä on suuri vaikutus lihantuotannon 
kannattavuuteen.  

GrainSense-laitteen ainutlaatuiset ominaisuudet: 
• Se on 5 kertaa pienempi kuin vastaavimmat vaihtoehtoiset tuotteet ja 

paristokäyttöinen, joten käyttö pellolla on kätevää. 
• Vähintään 3 kertaa edullisempi kuin vastaavimmat vaihtoehtoiset tuotteet. 
• Mittaus kestää vain 30 sekuntia sisältäen näytteen asetusajan, eikä 

näytteitä tarvitse jauhaa. 
• Ainoa laite, jota voidaan käyttää jo ennen puintia. 
• Jokainen osaa käyttää ilman erityiskoulutusta. 
• Sisältää monipuolisen paketin lisäarvoa tuovia ohjelmistopalveluja, jotka 

tarjoavat käytännön näkökulmia pelkän tiedon sijasta. 
• Maksaa itsensä takaisin jopa alle yhdessä satokaudessa. 

Myynti jälleenmyyjien kautta 
Saksa 
Kyselyt Saksan markkina-alueilla tuotteen jakelijalle geo-konzept GmbH:lle, 
yhteystiedot: +49(0)8424 89 89 0, geo-konzept.de, geo@geo-konzept.de 

Saksan ja Baltian alueen ulkopuoli 
Kyselyt Baltian alueen ulkopuolelta toimitusjohtaja Edvard Krogiukselle osoitteeseen 
edvard.krogius@grainsense.com 

GrainSense hakee sopivia jälleenmyyjiä Euroopan markkinoille vuodesta 2019 
eteenpäin. Kyselyt yhtiömme toimitusjohtajalle. 

GrainSense – we help farmers through science 
GrainSense on kehittänyt maailman ensimmäisen kädessä pidettävän laitteen 
viljanlaadun mittaamiseen. Ensimmäistä kertaa viljelijät, siemenviljan kasvattajat ja 
kasvinjalostajat voivat mitata viljelykasviensa tärkeimmät laatuominaisuudet nopeasti 
suoraan pellolla ja tehdä tulosten pohjalta kannattavuutta parantavia päätöksiä. 
Mahdollistamme merkittävän parannuksen elintarvikkeiden hankintaketjuun. Kädessä 
pidettävä laitteemme mittaa viljan ja muiden viljelykasvien proteiini-, kosteus-, öljy- ja 
hiilihydraattipitoisuuden. Palvelu hyödyntää GPS-paikannusta ja tarjoaa pilvipohjaiset 
big data -palvelut. 
www.grainsense.com 

Kuvamateriaali ja lehdistötiedotteet  
www.grainsense.com/contact 

Sosiaalinen media 
https://www.facebook.com/grainsense/ 
https://twitter.com/grainsenseoy 
https://www.instagram.com/grainsense/ 
https://www.linkedin.com/company/5318726/ 

Yhtiön tiedottaja  
Toimitusjohtaja Edvard Krogius, edvard.krogius@grainsense.com, +358 50 322 9392  
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PR-toimisto 
Veritas Public Relations, David Schimm, +49 179 5944 745, 
GrainSense@veritaspr.de 
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