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Jussi Knaapi, teksti ja kuvat 
Markku Sara, tekninen avustaja

Jo perinteeksi muodostunut 
PotatoEurope oli tällä kertaa 
Saksassa Hannoverin lähetty-

villä. Ensi vuonna tapahtuma pide-
tään Belgiassa, seuraavina vuosina 

Ranskassa ja jälleen Hollannissa.
Perinteisten off-season maatalo-

usmessujen rinnalle on kehittynyt 
työnäytöksien ja rajatun erikois-
teeman ympärille rakennetut eri-
koistapahtumat – Fieldday, Kent-
täpäivä jne. Suomessa Kemiran 
Kotkanniemipäivät, ja Ruotsissa 

Skoonen Fältdagen esimerkkeinä. 
Hyvä näin, toiminnallisuus on ai-
na eduksi. Tosin työnäytöksiäkin 
on monen sorttisia, huonosti jär-
jestetty työnäytös ei paljon anna, 
hyvä sitäkin enemmän. Molempia 
esimerkkejä löytyy, PotatoEurope 
2006 työnäytökset rankkaisin jo 

hyvän puolelle, vaikka kriittinen 
tarkastelija löysikin jopa saksalais-
ten organisaattorien jäljiltä vielä 
parantamisen varaa.

Kansainväliseksi tituleerattu 
näyttely palveli parhaiten saksa-
laisia viljelijöitä. Esitteet, osasto-
jen materiaali ja jopa työnäytösten 

Peruna arvossaan

PotatoEurope 2006 Bockerrode

selostus oli suunnattu pelkästään 
saksankieliselle yleisölle.

Työnäytökset  
parasta antia

Työnäytökset olivat epäilemät-
tä monelle tapahtuman parasta 
antia. Etenkin nostokoneita oli 
saatu liikkeelle ilahduttava määrä, 
mukana myös suomalaisia kiin-
nostavia koneita. Merkille panta-
vaa oli myös koko tuotantoketjun 
saaminen työnäytöksien kohteek-
si. Muokkaus-, istutus- ja mul-
tausosiot tosin jäivät kovin vaati-
mattomiksi. Noston jälkeiseen esi-
lajitteluun pystyttiin tarjoamaan 
muutamia vaihtoehtoja. 

Helteisen kesän jäljiltä satomää-
rien odotettiin asettuvan keski-
arvoa alemmalle tasolle, hinnat 
puolestaan ovat noususuunnas-
sa. Laatu vaihtelee ja esimerkiksi 
Hollannissa osa siemenperunoi-
den nostoista on myöhässä satei-
den vuoksi. Kokonaisuutena sato-
määrät saattavat kuitenkin nousta 
oletettua korkeammiksi.

Viljelytekniikan  
haasteet edessä
Maailmanlaajuisesti ruuan kysyn-
tä tulee vääjäämättä nousemaan. 
Vuoteen 2050 mennessä väkiluku 
nousee 40 prosenttia. Maailman 
viljavarastot ovat nyt huvenneet 
kaikkien aikojen alimpaan tasoon 
– varastossa on vain 15 prosenttia 
vuotuisesta kulutuksesta. Biopolt-
toaineiden raaka-ainehuolto vie 
jatkossa yhtä enemmän peltoalaa 
pois elintarvikeketjusta. 

Perunan osalta uhkana on eri-
tyisesti kuivien kesien aiheuttama 
kasteluveden pula. Myös useissa 
Euroopan maissa – Etelä-Ruotsis-
sa, Englannissa ja erityisesti Etelä-
Euroopan maissa tuotanto jo kär-
sii kasteluveden niukkuudesta. 

Samanaikaisesti tuotannolla on 
haasteita edessään. Perunaruton 
torjunta on käymässä työlääm-
mäksi, koska rutto on muuntunut 
koko ajan ärhäkämmäksi uuden 
lisääntymään kykenevän A2-kan-
nan johdosta. Torjunnan aloitus 
on aikaistunut ja resistenssin peik-
ko on vaanimassa. Torjunta-aine-
rintamalla kehitelläänkin intensii-
visesti uusia tehokkaampia tehoai-
neyhdistelmiä käyttöön. 

Kasvitaudit huolena
Huolet eivät ole vähenemään 

päin myöskään kasvitautirinta-
malla. Tyvimätä pulpahtelee esiin 
ailahtelevasti läpi koko Pohjois-
Euroopan Hollannista Suomeen 
saakka. Siementuotantoketju ei ole 
päässyt lopullisesti taudin her-
raksi kovista ponnisteluista huo-
limatta. 

Vaarallisten kasvintuhoojien – 
etenkin rengasmädän ja ankerois-
ten – kanssa on opittu jotenkin 
elämään, mutta niiden aiheutta-
ma uhka ei ole poistunut, päin-
vastoin. 

Yllälueteltuja uhkia vielä pa-
hentaa kaiken yli pyyhkäisevä vaa-
timus tuotannon jatkuvasta tehos-
tamisesta. Suuremmat tuotantoyk-
siköt, yksipuolisempi viljelykierto 
ja koneiden tehokkaampi käyttö 

lisää riskiä tautien leviämiseen yli 
perinteisten tila- ja aluerajojen.

Onneksi haasteisiin voidaan 
edes osittain löytää ratkaisuja tek-
niikan ja managementin keinoin.  
Kasvinjalostus on esimerkiksi ke-
hittelemässä rutonkestaviä lajik-
keita, myös muihin kasvitauteihin 
saatetaan löytää uusia jalostuksel-
lisia ja viljelyteknisiä ratkaisuja. 

Itse tuotantoprosessia voidaan 
hallita entistä paremmin esimer-
kiksi tarkennetun paikkakohtaisen 
viljelyn keinoin. Hyvänä esimerk-
kinä tästä on kotimaisten tärkke-
lystehtaiden lohkotietopankkijär-
jestelmä, josta on jo löytymässä 
avaimia viljelyn kannattavuuden 
parantamiseen.

Tuotantopanokset  
tehokkaasti käyttöön

Mekaniikkapuolella mennään 
eteenpäin siten, että tuotantoon 
kuluvia panoksia voidaan alentaa 
työvaiheita yhdistämällä, siirty-
mällä yhä tarkempaan IP-tyyp-
piseen tuotantoon ja muutoinkin 
käyttämällä tuotantopanoksia en-
tistä tehokkaammin. 

Hellävaraisempi korjuu, sadon 
esilajittelu ja tarkennettu varasto-
olosuhteiden kontrolli sekä mark-
kinointiyhteistyö – parhaimmil-
laan tuottajan, jalostajan ja kau-
pan yhteistyönä – voi tuoda lisä-
arvoa kaikille osapuolille. Tosin 
tasan päinvastaisiakin esimerkke-
jä löytyy aivan riittämiin. Alinkin 
hinta tuntuu aina liian korkealta 
ja laatu liian huonolta.

Kuluttajien tottumuksia 
seurattava
Kaiken perustana on edelleenkin, 
että kuluttajat ostavat perunaa 
ja perunajalosteita. Kulutustottu-
muksia seurataankin jatkuvasti. 
CMA eli Saksan tuottajien mark-
kinointiosuuskunta selvitteli vii-
meksi vuonna 2005 kuluttajien 
asenteita. Perusruokana perunan 
asema on edelleenkin vakaa. Suu-
rin osa, lähes 60 prosenttia, pitää 
perunaa elintärkeänä tasapainoi-
sen ruokavalion osana. Kaksi kol-
masosaa kuluttajista syö perunaa 
vähintään 3 kertaa viikossa. Eli 
Saksalaiset ovat perunan syöjiä - 
kulutus oli pari vuotta sitten 66,5 
kg per capita, jalosteita meni vie-
lä tämän lisäksi (raaka-aine tuo-
reperunoiksi muunnettuna) 33,7 
kg. Kulutuksen pääpaino on edel-
leenkin perinteisissä kotiruuissa, 
perunaa kuluu keitettynä kuori-
perunana, paistettuna ja muusina. 
Ostopäätöstä tehtäessä tuoreus, 
hinta ja keitto-ominaisuudet ar-
vostetaan tärkeimmiksi. Ja peruna 
on erittäin arvostettua. Syyt, miksi 
perunaa syödään vähemmän, löy-
tyvät ruokailutottumusten muu-
toksista: joka päivä ei valmisteta 
kotona lämmintä ruokaa, korvaa-
vat tuotteet ovat helppokäyttöisiä, 
syödään ulkona jne. Vastaavasti 
syitä perunoiden käytön lisään-
tymiseen on esimerkiksi perunan 
monikäyttöisyys, edullinen hinta 
ja terveellisyys.
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Jussi Knaapi

Traktoreista ja muista työko-
neista jo tuttu Canbus-väylään 
pohjautuva nostokoneen hal-

linta-, valvonta- ja diagnostiikkasys-
teemi on nyt arkipäivää kaikilla etu-
rivin valmistajilla. Grimmen, Wuhl-
mausin (WM), AVR:n ja Dewulfin 
uutuudet ovat nyt siirtyneet Canbus 
väylän käyttäjiksi. Käytännössä saa-
vutetaan monia etuja. Työkoneen 
valvonta monipuolistuu, sillä kone 
"keskustelee" ohjaajan kanssa jopa 
reaaliaikaisesti ja ilmoittaa eri toi-
mintojen tilasta ennennäkemättö-
mällä tavalla. Akselinopeuksia, öljyn 
lämpötilaa- ja painetta, ampeereja 
ym. voidaan nyt seurata reaaliajas-
sa ja vikatilanteessa kone ilmoittaa 
mikä on rikki. Systeemistä on apua 
esimerkiksi rikkoutumistapauk-
sessa, jolloin huolto-organisaation 
toiminta helpottuu ja nopeutuu. 
Monesti viat voidaan jopa enna-
koivasti välttää.

Nostokoneiden kavalkadi oli 
näyttävää katseltavaa. Saksalaisella 
täsmällisyydellä edennyt nostonäy-
tös antoi yleisölle mahdollisuuden 
seurata vuoronperään kaikkia ko-
neita. Vihreään naattiin tapahtu-
nut nosto paljasti vääjäämättä, että 
perunat kuoriutuivat jonkin verran 
kaikilla merkeillä. Hyvän, arviolta 
50 tn luokkaa olevan, sadon keruus-
sa ajettiin melkoisen vaatimattomil-
la ajonopeuksilla. Nostotehoja, hel-
lävaraisuutta, korjuutappioita, ak-
selipainoja tai kustannuspuolta ei 
työnäytöksessä juurikaan valotettu, 
vaikka mahdollisuuksia olisi ollut 
Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuk-
sen perinteisten nostokonenäytös-
ten tapaan. Pinnat Perniöön.

Valmistajien tilanne
Muutamia nimiä oli joukosta poissa. 
Alalla on viime vuosina käynyt koh-
talainen myllerrys. Kun takavuosi-
na muodostettiin hollantilaisvetoi-
nen Netagco ryhmittymä, oletettiin 
että se nousee perunamekaniikan 
markkinajohtajaksi all-around yri-
tyksen imagollaan. Toisin kuitenkin 
kävi, ja ryhmittymä hajosi kannat-
tavuusongelmiin, kriittisten alku-
vuosien yli ei selvitty. Netagcon alle 
kerättiin nostokoneiden valmistajis-

ta belgialainen AVR ja mukaan läh-
ti löyhemmällä sopimuksella myös 
saksalainen perheyhtiö Wuhlmaus. 

Molemmilla valmistajilla kävi kui-
tenkin tuuri. AVR ostettiin Netag-
con raunioista alkuperäisille omis-

tajille ja Wuhlmaus kykeni myös 
irrottautumaan takaisin omilleen. 
Yhtiön omistaneen Niemayerin per-
heen kuorma kuitenkin kasvoi, kun 
tehtaan siirto entisen Itä-Saksan 
puolelle ei onnistunutkaan odo-
tetusti. Wuhlmaus myytiin uusil-
le saksalaisille omistajille. Uudet 
Agritechnicassa palkitut hinattavat 
säiliökoneet ennätettiin saada val-
miiksi, mutta yhtiö päätyi uusiin 
käsiin. Sitten tulikin jo riitaa Wuhl-
maus nimen käyttöoikeudesta. Rii-
ta taitaa olla vielä kesken, ja aina-
kin toistaiseksi Saksassa Wuhlma-
usit myydään WM nimisinä. Muu-
alla, esimerkiksi Suomessa alkupe-
räinen nimi on edelleen käytössä 
ja itse tuote, sen valmistuspaikka ja 
tehtaan avainhenkilöstö ovat pysy-
neet entisellään. 

Netagcon muodostamisen jälkeen 
Kverneland koki tarvetta myös kas-
vattaa sortimenttia allround-luok-
kaan. Muodostettiin DUNORD kon-
sortio, jossa norjalaisten kumppanik-
si tuli hollantilainen nostokoneita 
valmistava AMAC. Nostokoneiden 
tuotanto keskitettiin Norjaan Kver-
nelandin omistamalle Underhaugin 

Nostokoneet työssä
CANBUS-ohjaus tuli nostokoneisiin

tehtaalle. Jokin kuitenkin kiikasti, 
yhteistyö takkusi. AMAC:ia ennä-
tettiin tehdä jälleen Hollannissakin, 
mutta nyt DUNORD on kuopattu, 
AMACin teko käytännössä loppu-
nut ja Underhaug myytiin uusille 
omistajille. Sen valmistus toki jat-
kuu Norjassa ja itse asiassa entisissä 
tiloissa. Linjalta tulee edelleen 1-ri-
vistä 5640-säiliökonetta, sekä 2-ri-
visiä 2000-sarjan sivulle nostavia 
koneita.

Tilanne selkiytynyt
Pudotuspelin voittajaksi nousi-
vat epäilemättä Euroopan suurin 
valmistaja Grimme, mutta myös 
Wuhlmaus/WM ja AVR ovat jälleen 
ottelukunnossa. Kaikilta kolmel-
ta valmistajalta on tullut runsaasti 
uutuuksia  viimeisen vuoden aika-
na. Grimmen tavoin aivan erillään 
näistä kahinoista on pysytellyt bel-

gialainen Dewulf, jota R.Laaksonen 
tuo jatkuvasti maahan. Dewulf on 
tullut tunnetuksi nimenomaan it-
sekulkevien nostokoneiden valmis-
tajana, vaikka mallistosta löytyy 
myös hinattavia koneita. Dewulf 
on myös uusinut mallistoaan täk-
si vuodeksi.

Suomessa Kesko jatkaa Grim-
men myyjänä, Hankkija-Maatalous 
keskittyy hinattavissa säiliökoneissa 
koneissa Wuhlmauseihin ja itsekul-
kevissa AVR:ään. Kongskilde Jukon 
nostokoneiden valmistus on sensi-
jaan käytännössä loppunut. Tällä 
haavaa Underhaugia ei ainakaan 
aktiivisesti maahantuoda, vaikka 
itse kone on edelleen perusratkai-
suiltaan ajanmukainen. AMACin 
varaosahuolto toimii edelleen, mut-
ta valmistus lienee hyvin pientä, 
lähinnä olemassa olevien kompo-
nenttien kasaamista valmiiksi. r

Dewulf:lla vietetään 60 juhlavuotta. Sen kunniaksi tuttu 3000 sarja on muun-
tunut R3060:ksi. Koko hallintajärjestelmä on uusittu CANBUS-pohjaiseksi. 
Uusi moottori ja hyttiratkaisu (Claas) ovat muita muutoksia. Saatavilla on 
neljä perusversiota viljelyvariaatioiden ja olosuhteiden mukaan. Kuvan kone 
on varustettu varsimatolla ja soveltuu täten hyvin ruoka- ja siemenperunan 
hellävaraiseen nostoon. Suomeen myytiin täksi kaudeksi jo yksi uuden sarjan 
Dewulf  Lapualle.

Grimmen itsekulkeva 150-60 on pysynyt lähes entisellään, maantienopeutta on 
nostettu. Hinattavien mallien kohdalla mallisarjaa on uudistettu merkittävästi, 
kuten viereisessä osiossa kerrotaan.

Ketjuvoimansiirron käytöstä ollaan luopumassa kuten tässä Wuhlmausessa, 
nivelakselit ovat hiljaisempia ja pitkäikäisempiä.

AVR:n hinattavat mallit eivät tosin ole Suomen tuontiohjelmassa, mutta Espirit:ssä on oivallettu, että sivulle nostavaa 
konetta voidaan vetää myös penkkien sivusta. Traktorissa voidaan käyttää normaalirengastusta.
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Saksalainen näkemys perunayhdistelmästä. Schmidbauer Kartoffeltechnik on liittänyt Hassian istutuskoneen ja vaakatasojyrsimen apurungon päälle. Ideana on, että 
valmiiseen istutuspeltoon ei jää ainuttakaan pyöränjälkeä ja että mukulat ovat absoluuttisen keskellä penkkiä kaikissa tilanteissa, myös kaarteissa. Sijoituslannoi-
tusyksikönkin saa vielä liitettyä yhdistelmään, mutta se ei kaikilla ole Saksassa tapana.

Isot koneet vaativat telaratkaisun tai …

Uusia yrittäjiä löytyy aina, Harain on 4-rivinen monsteri. Ainakin teoriassa 
tehoa löytyy riittävästi. Suurta painoa pyritään kompensoimaan etutelojen 
käytöllä.

Tällaisiakin löytyy, Ploeger on saksalainen melko pieni merkki, jonka tuotteet 
vaikuttivat varsin asiallista. Kuvan 4-rivinen malli ei kuitenkaan tuo tupla ka-
pasiteettia 2-riviseen verrattuna, koska seulontatehoa ei löydy tuplana, myös 
säiliökoko on rajoittava tekijänä, puhumattakaan suurista akselipainoista.

Wuhlmaus on Saksassa WM. Kone, tehdas ja suunnitteluhenkilöstö siirtyi-
vät kaupan mukana uuteen firmaan, mutta nimestä alettiin riidellä entisen 
omistajan kanssa. Suomessa käytetään Wuhlmausin nimeä. Sekä 1-rivinen 
4500/6000 malli, että 2-rivinen 6500 ovat viime syksyn uutuuksia. 1-rivisen 
maksimi säiliökoko on juhlavat 6000 kg.

Uuden mallisarjan myötä molemmissa kokoluokissa ryhdyttiin käyttämään 
kilpailijoilta tuttua varrenerotus- ja kuljetusmaton yhdistelmää. Iso säiliökoko 
6500 kg, kevyt rakenne, CANBUS- ohjauselektroniikka, kestävämpi ja yksinker-
taistettu seulontakoneiston voimansiirto ja uniikki käsivalintamaton rakenne 
ovat Wuhlmausin (WM) vahvoja ominaisuuksia. Valikoimissa on edelleen myös 
vanhempaa 1500 ja 4000 sarjaa.

AVR:n 2-rivisessä koneessa on peräti 8 tn säiliö, joten normaalia leveämmät 
800 mm renkaat ovat tarpeen. AVR on myös melko raskas, pari tonnia vastaa-
vaa Wuhlmausia painavampi.

 …lisää kantavia pyöriä.
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Kasvinsuojeluruiskut
Tehokaat ja luotettavat kotimaiset

Nostolaitemallit

Hinattavat mallit
Työleveydet 12-21 m. Säiliöt 2550 l + 250 l huuh-
teluvesisäiliö, 2 pyörivää huuhtelusuutinta pääsäiliössä.
21 m jousitettu puomisto kulkee vakaasti myös
epätasaisella pellolla. Vakaaja pitää puomiston pinnan
suuntaisena myös rinteissä käännettäessä. Puomeissa
on lisäksi hydraulinen kallistus. Kasi-ruiskuissa on
tehokkaat AR 160-250 pumput ja sähköisesti ohjatut
venttiilistöt. Kiinteä tai  säädettävä, nivelöity vetoaisa.

29250 NAKKILA,
PUH (02) 537 3191, 537 2181
FAX (2) 537 4364

Työleveydet 10-16m
Säiliöt 700 - 1000 l
Mekaanisella tai
hydraulisella puomistolla.Toimintavarmat
säätölaitteistot ja tehokkaat pumput.

Kasi 4/2500/16H T5

17.010,-
Kasi 6/2500/20H
• ruiskutusautomatiikalla
• sähköohj.hydrauliikalla

23.810,-

Kasi 3/1000/12H ID

5.810,-
Kasi 4/1000/15H ID

7.690,-

Valmistus ja myynti:
YmaatalousYmaatalous

Katso esite www.kasi.fi

Kasi 12H

Viime syksynä esitelty Grimmen 1-rivinen uutuusmalli 75/85-55 ei korvaa nykyistä 75-20/30 ja 40 malleja, vaan luo "uuden" kokoluokan 1- ja 2-rivisten koneiden 
väliin. Perusperiaatteet ovat pysyneet muuttumattomina verrattuna pienempään SE-sarjaan. Muutoksia on tullut 1. ja 2. nostomaton leveyteen, nyt koneella voidaan 
nostaa nimen mukaisesti myös 85 cm penkkejä. Suurin osa koneista myydään 75 cm rivivälille, mutta leveämpi versio varustetaan vastaavasti hieman leveämmällä 
nostopäällä, matot ovat samat.  Perunoiden pudotuskorkeuksia on alennettu ja koko voimansiirto on muutettu nivelakselipohjaiseksi. Kone on väljempi, 2. nosto-
maton kyljet näyttäisivät olevan avarammat helpottaen toimintaa kosteissa olosuhteissa. Säiliökoko on nykytyylin mukaisesti nostettu 2-rivisten luokkaan lähes 6 
tonniin entisestä 3–4 tonnista. Tärkeänä uudistuksena on siirrytty CANBUS-pohjaiseen koneen seurantaan ja hallintaan. Koneen runko on myös uusittu, ja mukana 
on myös tasaussylinteri (lisävaruste vuodelle 2007) joka pitää seulontatehon aina optimaalisena.75/85-55 on tarkoitettu nostoaloille aina 80 hehtaariin saakka. 
Koneen tehon sanotaan nousseen noin 15 prosenttia aiempaan verrattuna. Suomessa myös hinta on noussut aiemmasta noin 6000 euroa. Kesko on myynyt näitä 
koneita kymmenkunta kappaletta jo tälle kaudelle.

Hakajyrsimiä käytetään yhä enemmän perunamaan muokkaukseen ennen istutusta (yleensä ilman muotoilusapluunaa), ja myös istutuksen jälkeen ja myös taimistu-
misen jälkeen. Rivin kohdalta terät tietenkin poistaen. Muotoilusapluuna koneen perässä on osa menetelmää. Hyvä uutinen vanhojen Rumpstadt jyrsinten omistajille: 
Struikilta löytyy myös Rumpstadtiin sopiva piikkimalli. Edustaja Suomessa on Nowum-Finland.

Hakajyrsimiä löy-
tyy myös mm. 
Baselierilta. Tässä 
on lisävarusteena 
käytössä vetokar-
tun mekaaninen 
automaattisivu-
siirto. Baselierin 
maahantuoja on 
Konekanta.

Suoraan pellolta prosessiin lastattaessa käytetään tehokkaita kippaustasku-, 
mullanerotus-, kokolajittelu- ja elevaattorilastausjärjestelmiä. Yksi valmistajista 
on Climax. Jos lastaus tapahtuu suoraan rekkaan, täytyy tehoa löytyä niin, että 
auto saadaan täyteen alle tunnissa. Tässä tuntitehoa löytyy noin 60 tn. Samaa 
järjestelmää käytetään irtotavaraa varastoon syötettäessä. Mullanerotus ja tarvit-
taessa kokolajittelu 2 tai 3 fraktioon onnistuu myös. Kuvan laitteessa jako onnistuu 
kahteen kokoluokkaan. Ylisuuret erotetaan laskemalla keltainen diapolorullasto 
mullanerotusspiraalien jatkoksi. Myös laatikointiyksikkö saadaan sovitettua jär-
jestelmään. Irtotavaran mullanerotus, mahdollinen kokolajittelu ja laatikointi vasta 
varastolla on mielekästä isommissa yksiköissä ja yhteisvarastoilla. Menetelmä 
parantaa perunan säilyvyyttä, sillä laatikkoihin ei muodostu multasydäntä, kuten 
on vaarana täytettäessä laatikot suoraan nostokoneesta.
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Ilmastonmuutokseen syytä 
varautua
Tutkimukset ja raportit ilmaston lämpenemisestä näyttävät muuttuvan yhä 
hälyttävämmiksi. Lämpenemisen odotetaan kiihtyvän nopeasti jo lähivuosikymmeni-
nä, nostavan merenpintaa, lisäävän tulvia, myrskyjä sekä kuivuutta ja elinolojen hei-
kentyessä kasvattavan pakolaisuutta.
Tuhansista tutkijoista koostuva hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC näkee, että il-
maston lämpenemisen tärkeimpänä syynä ovat nimenomaan ihmisten toiminnasta 
syntyvät kasvihuonekaasujen päästöt. Osa ilmastotutkijoista tosin katsoo, ettei ihmi-
sen osuus ilmaston muutokseen ole ratkaiseva.
Niin tai näin, emme pääse yli emmekä ympäri siitä, että ilmasto on muuttumassa. 
Alan tutkijoiden konsensus näyttää olevan lähes täydellinen, paljon vahvempi kuin il-
mastonmuutoksesta käytävän julkisen keskustelun perusteella uskoisi.

Sää näyttää lämpenevän erityisesti pohjoisilla seuduilla paljon uskottua jyrkem-
min ja muutoksen rajut vaikutukset ulottuvat lähialueiden lisäksi yli koko maapallon. 
Sekä manner- että vuoristojäätiköiden ja merijäiden alkaneesta kutistumisesta on tie-
dotettu jo pitkään. Hillintätoimet auttavat meitä hidastamaan muutosta, mutta eivät 
pysäytä sitä.
Myös Suomessa ilmasto lämpenee ja sadanta lisääntyy. Ilmatieteen laitoksen laatiman 
ennusteen mukaan Suomen keskilämpötila kohoaisi niin pian kuin vuosisadan puoli-
väliin mennessä kolmesta viiteen astetta eli nykyiset leikki-ikäiset joutuisivat elämään 
ilmastonmuutoksen seurausten keskellä.

Maa- ja puutarhatalous ovat metsätalouden ohella sektoreita, joihin ilmaston-
muutos vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin. Tehdyt tutkimukset osoittavat lämpötilan 
nousun ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kohoamisen lisäävän merkittävästi esi-
merkiksi peltokasvien tuotantopotentiaalia maassamme.
Jotkut tutkijat ovatkin vahvasti sitä mieltä, että ilmastonmuutos on Suomen maatalo-
udelle enemmän suuri mahdollisuus kuin uhka. Suomalaisen maatalouden kilpailuky-
ky paranee, kun samaan aikaan kuumuudesta ja kuivuudesta tulee pysyvä haitta Kes-
ki- ja Etelä-Euroopalle.
Pidentyvän kasvukauden uskotaan antavan mahdollisuuden esimerkiksi viljelyn mo-
nimuotoisuuden lisäämiselle uusien, myöhäisten, mahdollisesti syysmuotoisten pelto-
kasvilajien ja -lajikkeiden myötä. Lisäksi uusien kaupallisten lajien kuten päärynän ja 
maissin odotetaan rantautuvan maahamme ilmaston lämmetessä. 

Satopotentiaalin parantuminen ei tietenkään yksinään riitä tekemään ilmas-
tonmuutoksesta myönteistä ilmiötä maataloustuotannollemme. On pidettävä mieles-
sä, että muun muassa uusien tautien ja tuholaisten myötä tuotannon riskit ja epävar-
muus lisääntyvät ilmaston lämmetessä. Luvassa oleva satopotentiaali voi jäädä niiden 
seurauksena toteutumatta.
Olennaista on myös se, miten ilmasto kokonaisuudessaan muuttuu. Ilmastonmuutok-
sella saattaa olla monia ennalta arvaamattomia seurauksia. Lämpeneminen uhkaa va-
pauttaa ilmakehään jopa miljardeja tonneja metaania, joka on kaksikymmentä kertaa 
pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Tällaiset kaasumäärät kiihdyttäisivät jyr-
kästi ilmaston lämpenemistä. Mannerjäätiköiden sulaminen puolestaan nostaisi me-
renpintaa ja vaikuttaisi maapallon lämpötilaa sääteleviin merivirtoihin. Jopa Golfvir-
ran pysähtymisestä on varoiteltu.
Meidän on suhtauduttava vakavasti ilmastonmuutoksen etenemiseen ja ryhdyttävä 
tosissaan varautumaan niin potentiaalisiin uhkiin kuin lunastettavissa oleviin mahdol-
lisuuksiin. Tämä edellyttää tutkimukselta moniulotteisia ja mahdollisimman todenmu-
kaisia arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista maataloustuotannollemme.

Päättäjiltä puolestaan vaaditaan ymmärrystä ja rohkeutta oikeisiin valintoihin. 
Tarvitaan aktiivisia ja ennakoivia toimia, joilla ilmastonmuutoksen haasteisiin pysty-
tään vastaamaan niin, että vältetään epätoivottu kehitys ja samalla vahvistetaan so-
peutumismekanismeja, joilla turvataan suomalaisen maa- ja elintarviketalouden sel-
viytyminen.

Näköalapaikka

Jyrki Niemi
jyrki.niemi@mtt.fi

Aina ei hyvän idean olla kallis. Euro-Japelmannissa on yksinkertaisella kumima-
ton palalla estetty perunoiden karkailu nostopäätä ylös nostettaessa.

Fungazil 100 Sl on hyväksytty myös Suomessa siemenperunan käsittelyyn 
varastoinnin aikana. Onnistunut käsittely torjuu tehokkaasti harmaahilsettä 
ja kuivamätää. Annosteluun suositellaan Mafex sumupeittauslaitetta. Hieman 
ihmetystä aiheutti tieto, että valmisteen teho ei tippuisi kovinkaan paljon 
vaikka perunan pinnassa olisi multaa. Suomessahan on käsitys, että puhdas 
peruna antaa parhaan tuloksen. Saksassa katsotaan, että erityisesti vientiin 
menevät erät kannattaa aina ehdottomasti käsitellä, oli peruna multaista tai 
ei. Mitä pikimmin käsittely tehdään sadonkorjuun jälkeen, sitä parempi. Käyttö 
on rajattu ainoastaan siemenperunalle.

Agrocom on astunut harppauksen kohti toimivaa automaattiohjausjärjestel-
mää. Eye-Drive toimii 2–3 sentin tarkkuudella lähes kaikissa tilanteissa, jossa 
on käytettävissä edellisen ajokerran antama ohjaustieto (merkkariura, ajoura, 
nostopenkki, istutusrivi tms.) Perunannostotilanteessa kamera kannattaisi 
asentaa suoraan nostopään yläpuolelle. Järjestelmä vapauttaa kuljettajan 
täysin ohjaustehtävistä. Päisteet ovat luku erikseen. Myyntipäällkkö Klaus-
H.Rolf esittelemässä.

Pysymällä kohtuullisissa akselipainoissa, ollaan varmimmin turvallisella alueella. 
Pintapaine on tässä samaa luokkaa tai suurempikin kuin jättikoneissa, mutta 
jankko pääsee huomattavasti helpommalla. Kone on Euro-Japelmanin, sukulaisuus 
vanhempaan  Wuhlmausiin on ilmeinen.

Rumpupesurissa ei ole sen ihmeempää, mutta tässä Haith ROOTVEG:ssa on 
useita hyviä oivalluksia opiksi muillekin. Pesurin toinen pää lepää ilmatyyny-
jen päällä, joten kallistuksen säätö sujuu vaivattomasti. Rummun ja harjojen 
pyörimissuuntaa ja -nopeutta voidaan muuttaa vapaasti, yleensä rumpu ja  
harjat pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Systeemin ansiosta harjojen kuluminen 
on tasaista. Harjat tai osa niistä on helppo vaihtaa vauriotilanteissa. Rakenne 
on 100 % ruostumatonta terästä. Kokoluokkia on kolme, kuvan laiteen teho 
on luokkaa 15 th/h, veden kulutus noin kuutio tunnissa. Pesurissa on veden 
kierrätyssysteemi. Toiseen pesusuutintangoista syötetään aina puhdasta vettä. 
Harjasetti maksaa 4500 euroa ja koko komeus 70000 euroa

Grimmen yhdistelmässä (traktoriin kiinnitettävä jyrsin ei oikealla varsinaisesti 
näy kuvassa) saavutetaan sama ajokertojen säätö yksinkertaisemmalla taval-
la. Lisäksi jyrsintä voidaan hyödyntää muuallakin. Hakatyyppinen jyrsin on 
tehokkaampi kuin vaakatasomallinen. Huomaa vaon pohjan kuohkeuttajat 
muotoilusapluunan edessä.

Harvinaista urakoitsijoiden herkkua, PTG Pösges & Tiggesin valmistama 
ajonaikainen laitteisto alkaa olla ajankohtainen, jos ollaan valmiit mak-
samaan noin 3000 euroa (alv 0 %). Pudottamalla peltopaine sallitulle 
alarajalle saadaan lisää vetovoimaa noin 20 prosenttia ja polttoainesäätöä 
n 10 prosenttia verrattuna ns. maantiepaineisiin. Paineen nosto 0,6 bar:sta 
1,2 bar:iin kestää 6 min, (4 rengasta). PTG:ltä on tullut markkinoille myös 
edullisempi manuaalinen systeemi, jossa traktorin on tosin oltava paikoillaan 
säädön aikana, mutta hintakin on edullinen 200 euroa. Kyseinen sarja on 
tulossa Koneviestin kokeiluun.
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818 Vario TMS 145 600,-  *132/2100 
916 Vario TMS 164 200,-  *132/2150 
920 Vario TMS 177 200,-  *154/2150 
924 Vario TMS 182 600,-  *176/2150 
926 Vario TMS 188 200,-  *199/2250 
930 Vario TMS 195 600,-  *221/2250 

JOHN DEERE - Agrimarket
5215 4WD 36 300,- - *41/2300 -
5315 4WD 37 950,- - *48/2300 -
5415 4WD 40 000,- - 53/2300 -
5515 4WD 42 450,- - *59/2300 -
5620 4WD 45 200,- - 55/2300 -
6020SE 4WD 48 000,- - *59/2300 -
6120SE 4WD 49 600,- - *63/2300 -
6120 4WD 55 000,- - *63/2300 -
5720 4WD 48 050,- - *61/2300 -
5820 4WD 50 490,- - *67/2300 -
6120SE 4WD 49 600,- - *63/2300 -
6120 4WD 55 000,- - *63/2300 -
6220SE 4WD 53 250,- - *70/2300 -
6320SE 4WD 54 450,- - *78/2300 -
6220 4WD 58 600,- - *70/2300 -
6320 4WD 63 000,- - *80/2300 -
6420SE 4WD 56 350,- - *85/2300 -
6520SE 4WD 60 750,- - *89/2300 -
6420 4WD 66 350,- - *88/2300 -
6420S  4WD 68 300,- - *92/2300 -
6520 4WD 70 100,- - *94/2300 -
6620SE 4WD 63 700,- - *97/2300 -
6620 4WD 73 350,- - *102/2300 -
6820 4WD 79 600,- - *108/2100 -
6920 4WD 86 450,- - *119/2100 -
6920S 4WD 90 550,- - *124/2100 -
6420 Plus 4WD 77 400,- - *88/2300 -
6520 Plus 4WD 81 500,- - *94/2300 -
6420S Plus 4WD 78 850,- - *92/2300 -
6620 Plus 4WD 85 345,- - *102/2300 -
6820 Plus 4WD 91 300,- - *108/2100 -
6920 Plus 4WD 98 200,- - *119/2100 -

6920S Plus 4WD 102 000,- - *124/2100 -
8130 PS 4WD 144 000,- - *173/2200 -
8230 PS 4WD 148 000,- - *192/2200 -
8330 PS 4WD 159 000,- - *214/2200 -
8430 PS 4WD 170 500,- - *236/2200 -
8530 PS 4WD 195 000,- - *258/2200 -
6230 4WD 62 400,- - *77/2300 -
6330 4WD 68 100,- - *85/2300 -
6430 4WD 71 800,- - *92/2300 -
6530 4WD 75 500,- - *99/2300 -
6630 4WD 78 600,- - *107/2300 -
6830 4WD 86 400,- - *118/2300 -
6930 4WD 93 500,- - *129/2300 -
7430 4WD 99 500,- - *140/2300 -
7530 4WD 104 500,- - *149/2300 -
7730 4WD 117 000,- - *158/2300 -
7830 4WD 125 000,- - *169/2300 -
7930 4WD 134 500,- - *180/2300 -

MASSEY-FERGUSON - K-maatalous
4435 37 500,- - - *54,5/2270
4445 39 000,- - - *64,5/2270
4455 40 500,- - - *72/2270
5435 46 000,- - - *62/2200
5445 47 900,- - - *67/2200
5455 48 900,- - - *75/2200
6455 63 700,- -  *75/2200
5460 54 900,- - - *84/2200
5465 54 600,- - - *87/2200
6460 68 100,- - - *83,5(90)/2200

BELARUS - Agri-Kymi Oy
B920 24 900,- 62,5/2200 - -
952.3 33 500,- *77,5/2200 - -
1025.3 36 700,- *88,5/2200 - -
1221.3 46 300,- 102,9/2100  

CASE IH - Agritek Oy
JX1060C 36 000,- - - 43/2300
JX80 32 800,- - - 59/2500
JX90 34 800,- - - *65,5/2500
JXU1090 PS 44 400,- - - *67/2500
JXU1090 PSE 46 300,- - - *67/2500
JXU1100 PS 47 000,- - - *73,5/2500
JXU1100 PSE 49 400,- - - *73,5/2500

MXU100 X-Line 16+16 56 000,- - - *74/2200
MXU100 Pro16+16 57 400,- - - *74/2200
MXU110 X-Line 16+16 58 200,- - - *82/2200
MXU110 Pro16+16 63 000,- - - *85(101)/2200
MXU115 X-Line 16+16 59 900,- - - *85/2200
MXU115 Pro16+16 63 700,- - - *85/2200
MXU125 Pro16+16 Deluxe 72 600,- - - *92(108)/2200
MXU130 X-Line 16+16 63 900,- - - *96/2200
MXU135 Pro16+16 Deluxe 76 800,- - - *100(119)/2200

MXM120 Pro 61 800,- - - *91/2200
MXM120 ProDeLuxe 65 300,- - - *91/2200
MXM140 Meco 63 700,- - - *106/2200
MXM140  ProDeLuxe 72 400,- - - *106/2200
MXM155  ProDeLuxe 77 800,- - - *114/2200
MXM155 Pro FPS DeLuxe 80 700,- - - *114/2200
MXM190 FPS DeLuxe 98 200,- - - *142(168)/2200

CVX1155 113 900,- - - *115(130)/2100
CVX1170 119 800,- - - *126(141)/2100
CVX1195 125 500,- - - *143(158)/2100
Magnum 250 151 500,- - - *185/2000
Magnum 280 156 500,- - - *205/2000
Magnum 310 165 500,- - - *227/2000

CRYSTAL - Vähätalon Traktori Ky
169 63 000,- 118/2200 - -

DEUTZ-FAHR - K-Maatalous
Agroton K 100 56 300,- - - *82/2300
Agroton K 100 Profiline 67 300,- - - *82/2300
Agroton K 110 59 900,- - - *87/2300
Agroton K 110 Profiline 71 400,- - - *87/2300
Agroton K 120 59 900,- - - *93/2300
Agroton K 120 Profiline 71 000,- - - *93/2300
Agroton 130 71 000,- - - *104/2300
Agroton 130 Profiline 77 000,- - - *104/2300
Agroton 150 75 000,- - - *118/2300
Agroton 150 Profiline 80 000,- - - *118/2300
Agroton 165.7 90 000,- - - *132/2350
Agroton 165.7 Profiline 96 500,- - - *132/2350
Agroton 180.7 Profiline 101 000,- - - *134/2350
Agroton TTV 1145 91 000,- - *109/2000 -
Agroton TTV 1160 94 000,- - *118/2000 -

FENDT - Yrittäjien Maatalous Oy
Farmer 307 Ci 74 200,- - *59/2300 -
Farmer 309 Ci 81 200,- - *77/2300 -
Farmer 409 Vario .. - *63/2100 -
Farmer 410 Vario 96 800,- - *74/2100 -
Farmer 411 Vario 99 800,- - *81/2100 -
Farmer 412 Vario 103 000,- - *88/2100 -
Favorit 711Vario 112 800,- - *85/2100 -
Favorit 712Vario 119 500,-  *92/2100 -
Favorit 714 Vario 127 600,-  *103/2100 -
Favorit 716 Vario 133 600,-  *118/2100 -

Pyörätraktorit  hintapalsta 1.10.2006

 Merkki Hinta Teho
 malli euroa kW/r/min *=turbo
   DIN ECE-R24 IsoTR 14396

 Merkki Hinta Teho
 malli euroa kW/r/min *=turbo
   DIN ECE-R24 IsoTR 14396

5470 57 900,- - - *92/2200
6465 70 900,- - - *87(106)/2200
6470 68 600,- - - *89(95)/2200
6475 72 200,- - - *98,5(114)/2200

6480 77 900,- - - *108(120)/2200
6485 83 900,- - - *118(136)/2200
6490 88 000,- - - *125(143)/2200
6495 96 000,- - - *137(151)/2200
6497 103 000,- - - *147(165)/2200
6499 106 900,- - - *158(177)/2200

7465 Dyna-VT 94 600,-  - *87(106)/2200
7465 DVX 83 500,- - - *87(106)/2200
7475 Dyna-VT 99 700,- - - *98,5(114)/2200
7475 DVX 88 300,- - - *98,5(114)/2200
7480 Dyna-VT 103 900,- - - *108(120)/2200
7480 DVX 92 900,- - - *108(120)/2200
7485 Dyna-VT 110 200,- - - *121(133)/2200
7485 DVX 99 300,- - - *121(133)/2200
7490 Dyna-VT 115 500,- - - *129(140)/2200
7490 DVX 104 500,- - - *129(140)/2200
7495 Dyna-VT 120 600,- - - *140(147)/2200
7495 DVX 109 900,- - - *140(147)/2200
8450 Dyna-VT 155 000,- - - * 158(170)/2200
8460 Dyna-VT 161 000,- - - *170(191)/2200
8470 Dyna-VT 170 000,- - - *191(213)/2200
8480 Dyna-VT 178 000,- - - *213(231)/2200

McCORMIC - Yrittäjien Maatalous Oy 
CX 75  39 000,- - - 54/2200
CX 85  44 600,- - - *62/2200
CX 95  45 600,- - - *66/2200
CX 105 48 600,- - - *75/2200
CX 95 XS 46 700,- - - *66/2200
CX 105 XS 49 800,- - - *75/2200
MC 105  59 800,- - - *75/2200
MC115 61 500,- - - *87/2200
MC120 63 300,- - - *88/2200
MC135 69 800,- - - *100/2200
MTX135 74 800,- - - *99/2200
MTX150 78 500,- - - *112/2200
XTX185 85 800,- - - *127/2000
XTX200 91 500,- - - *146/2000
XTX215 96 500,- - - *149/2000
ZTX 230 125 600,- - - *161/2200
ZTX 260 138 000,- - - *179/2200
ZTX 280 149 000,- - - *194/2200

NEW HOLLAND - Agritek Oy
TN75DA 35 400,- - - *56/2300
TN75DA DC 38 000,- - - *56/2300
TN75SA DC 41 000,- - - *56/2300
TL80A 39 300,- - - 60/2500
TL80A DC 42 200,- - - 60/2500
TD90D 34 800,- - - *66/2500
TL90A 42 100,- - - *67/2500
TL90A DC 44 400,- - - *67/2500
TL100A  DC 46 800 - - *73,5/2500
TS100A Delta DC 50 900,- - - *74/2200
TS100A Delta EC 54 000,- - - *74/2200
TS100A Plus EC 57 400,- - - *74/2200
TS110A Delta EC 56 200,- - - *82/2200
TS110A Plus EC 63 000,- - - *85(101)/2200
TS115A Delta EC 57 900,- - - *85/2200
TS115A Plus EC 63 700,- - - *85/2200
TM120 Classic 54 700,- - - *91/2200
TM120 DC 61 700,- - - *91/2200
TM120 RC 66 300,- - - *91/2200

TS125A EC Plus Deluxe 72 600,- - - *92(108)/2200
TS130A Delta EC 61 900,- - - *96/2200
TS135A EC Plus Deluxe 76 800,- - - *100(119)/2200
TM140 RC 72 400,- - - *106/2200
TM155 RC 77 800,- - - *114/2200
TM155 PC 80 700,- - - *114/2200
TM190 PC 97 500,- - - *142(168)/2200

SAME - K-Maatalous
Dorado 56 31 900,- - 38,5/2200 -
Dorado 66 32 000,- - *49,5/2200 -
Dorado 76 35 400,- - 51,5/2200 -
Dorado 86 35 500,- - *64/2200 -
Explorer 95 Classic 36 900,- - *66/2500 -
Silver 95 47 000,- - *67/2300 -
Silver 105 48 500,- - 73,5/2300 -
Silver 110 51 000,- - *80/2300 -
Silver 115 62 000,- - *84,5/2500 -
Silver 130 64 500,- - *94/2500 -

VALTRA - Valtra Oy Ab
A75-2 35 400,- - - *54/2270
A75-4 37 600,- - - *54/2270
A85-2 36 660,- - - *65,5/2270
A85-4 39 200,- - - *65,5/2270
A95-2 37 190,- - - *72/2270
A95-4 39 900,- - - *72/2270

6250H 45 900,-   68,5/2200
6300 42 900,- - - *74,5/2200
6350H 49 900,- - - *74,5/2200
6400 47 200,- - - *77/2200
6550H 53 900,- - - *77/2200
6850H 56 700,- - - *94/2200

T-130c 63 100,- - - *109/2200
T-140ec 69 400,- - - *111/1800
T-150c 69 400,-   *117/2200
T-160c 73 400,- - - *125/2100
T-170c 78 100,- - - *135/2000
T-130cH 67 290,- - - *109/2200
T-140ecH 73 490,- - - *111/1800
T-150cH 73 490,-   *117/2200
T-160cH 77 590,- - - *125/2100
T-170cH 82 290,- - - *135/2000
T-130 72 400,- - - *109/2200
T-140e 78 900,- - - *111/1800
T-160 82 800,- - - *125/2100
T-170 88 500,- - - *135/2000
T-190 99 700,- - -     *139/155/155/2000
N91c 47 290,-   74,5/2200
N91h 51 390,-   74,5/2200
N101c 51 590,-   81/2200
N101h 55 590,-   81/2200
N111c 53 690,-   90/2200
N111eh 58 390,-   85,5/1800
N111h 57 790,-   90/2200
N121h 59 890,-   101/106/2000
N121Adv. 64 590,-   101/106/2000
N141h 64 990,-   112/118/2000
N141Adv. 70 390,-   112/118/2000

ZETOR - Zetra Oy
Proxima 6441 25 620,- *45/2200 - -
Proxima 7441 27 450,- *53/2200 - -
Proxima 8441 29 280,- *60/2200 - -
Forterra 9641 35 990,- *66/2200 - -
Forterra 10641 37 210,- *74/2200 - -
Forterra 11441 38 430,- *81/2200 - -

Pyörätraktorit  hintapalsta 1.10.2006
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Juhani Rahkonen 

Tämän vuoden kynnön maail-
man herruudesta kilpailtiin pari 
viikkoa sitten Irlannin Carlowin 

maakunnassa varsin tuoreissa olo-
suhteissa. Vettä satoi joka päivä, kuten 
komealle vihreiden niittyjen saarelle 
sopiikin. Silti kyntöolosuhteet olivat 
tasaiset ja tasapuoliset; karkea hie-
tamaa läpäisi hyvin vettä. Suomen 
edustajat Matti Rautiainen ja Hannu 
Alander kokivat nyt aivan toisenlaiset 
olosuhteet verrattuna heinäkuiseen 
SM-kyntöön Vihdin Kotkaniemessä.

Itse Irlanti on kyllä taitavien kyn-
täjien maa, mutta käytännön kyntöä 
siellä ei 4,5 miljoonan peltohehtaarin 
määrästä huolimatta pääse tekemään 
kovinkaan yleisesti, sillä 80 % alasta 
on nurmella, jota uusitaan mahdol-
lisimman harvoin eli 10–15 vuoden 
välein. 

Kilpailuun saapui taitonsa mit-
taajia 28 maasta. Traktorimerkkejä 
oli edustettuna peräti 14, Valtroja oli 
mukana viisi. Auroissa Kvernelandin 
asemaa ei horjuttanut muiden merk-

kien (3) paljous vaan Dowdeswellin 
täysosuma mestaruuksia jaettaessa. 
54 loppukilpailijasta peräti 48 käytti 
Kvernelandia.

Mestaruudet Englantiin 
ja Skotlantiin
Tasoerot olivat valtavat: sarka-au-
roissa voittaja sai 369 pistettä ja vii-
meinen 113 pistettä. Matti Rautiai-
sen 297 pistettä riitti yhdeksänteen 
sijaan. Kääntöauroissa pistehaarukka 
oli 383–96 pistettä. Hannu Alanderin 
16. sija kääntyi 289 pisteellä.

- Sängellä tein mielestäni yhden 
parhaimmista kynnöistäni, mutta si-
tä tuomareita miellyttävää näköä en 
saanut siihen syntymään, ja se riitti 
vain 10. sijaan. Nurmella aloitus sekä 
sulkeminen menivät vähän heikosti. 
Viilut ja lopetus onnistuivat hyvin, 
kertoo Matti Rautiainen.

Arvostelupisteiden jaossa oli tuo-
mareiden kesken suurta hajontaa, ja 
varikolla kuiskailtiin Brittein saar-
ten tuomareiden kotiinpäin vedos-
ta. Matti oli kuitenkin tyytyväinen 
saavutukseensa parin nukutun yön 

jälkeen. Hänellä oli oma traktori ja 
aurat kisapaikalla, Alanderilla vain 
aurat, New Holland toimitettiin pai-
kallisten edustajien toimesta.

- Irlanti on vahvaa maatalousmaa-
ta, varmaan vientikin aika voimakas-
ta (4,5 milj. ha / 4 milj. as.). Näkee, 

että siellä arvostetaan maataloutta, 
sanoo Rautiainen lopuksi.

Ensi vuonna maailman parhaan 
kyntäjän tittelistä kilpaillaan Liettu-
assa, jonne meiltä suuntaavat 2006 
mestarit, yllätys, yllätys: Matti Rauti-
ainen ja Raimo Itälehto.  r

Kynnön mestaruudet jäivät 
Brittein saarille

MM-kyntöjen parhaat 2006 

Sarka-aurat

1. Andrew Mitchell Ford / Dowdeswell Skotlanti
2. Peter Lanz Steyr / Kverneland Itävalta
3. Eamon Tracey Valtra / Kverneland Irlanti
4. John Hill CaseIH / Kverneland Englanti
5. Bruce Redmond Ford / Kverneland Uusi-Seelanti
6. Evan Watkin CaseIH / Kverneland Wales
9. Matti Rautiainen Valtra / Kverneland Suomi

Kääntöaurat

1. Simon Witty Ford / Dowdeswell Englanti
2. Fabien Landre Fendt / Kverneland Ranska
3. Tom Cochrane CaseIH / Kverneland P-Irlanti
4. Harald Böhnsdalen CaseIH / Kverneland Norja
5. Bert Beyens MF / Kverneland Kanada
6. Arnold Tijhuis Ford / Kverneland Hollanti
16. Hannu Alander NH / Kverneland Suomi
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Irlanti on vahva 140 000 tilan maatalousmaa, missä maatalousnäyttely ja kyntökisat ovat suurtapahtuma, 
jonne tullaan pilvin pimein säästä huolimatta. MM-kyntöjen, Irlannin mestaruuskyntöjen ja vuoden päämaata-
lousnäyttelyn kävijämäärä oli peräti 220 000. Lähes kaikki tapahtui pellolla, ja sateista johtuen tantere muuttui 
kuravelliksi. Vaan se ei irkkukansaa häirinnyt. Suomalaista tuotetta edustivat näyttävimmin Avant ja Valtra.


