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Agromek järjestetään
Herningin messukeskuksessa,
Vardevej 1,
DK-7400 Herning.

Agromek Sekretariat
Postboks 1327
DK-8210 Aarhus V
ag@agromek.dk
www.agromek.dk
Puh. +45 86 75 45 45
Faksi: +45 86 15 19 51

Vuosittain järjestettävät Agromek-messut ovat 
Pohjois-Euroopan suurimmat maatalousmessut. 

Tule sinäkin noutamaan ideoita. Tanskalainen 
siankasvatus sekä siantuotannon laatu ja 
tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuus ovat 
maailman huippuluokkaa.

Esillä on runsaasti emakoiden, porsaiden 
ja teurassikojen kasvatuksessa tarvittavia 
nykyaikaisia ja tehokkaita tarvikkeita ja laitteita.

Lisäksi voit tutustua kasvinjalostukseen ja viljan 
käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden 
laajaan valikoimaan.

Nauta- ja siipikarjan tuottajille on tarjolla 
monipuolinen valikoima karjasuojien 
koneellistamiseen tarkoitettuja tuotteita.

Hallissa Q on esillä 200 siitoseläinvaliota 
jälkeläisineen.

14 hallia – 86 000 m2 / 540 näytteillepanijaa 
Messujen 70 000–75 000 kävijästä noin 10 000 
saapuu ulkomailta 60–70 eri maasta.

Ulkomaisille vieraille vapaa pääsy ja ilmainen 
messuluettelo.

Liikennetraktorin käytössä 
vaadittava ajokortti
Markus Pyykkönen STM

Laki kaupallisista kuljetuksista tiellä mahdollistaa maanviljelijöille entistä laa-
jemmin kaupalliset kuljetukset liikennetraktorilla ilman liikennelupaa. Siksi on paikal-
laan tarkastella muita liikennetraktoriin liittyviä sääntöjä hieman tarkemmin.
Varsin usein esitetään erheellisesti, että liikennetraktoria voisi kuljettaa maatalouden 
töissä ei ilman C-luokan ajokorttia (kuorma-auton ajokorttia). Ajokorttiasetus on kui-
tenkin varsin selkeä, liikennetraktori edellyttää C-luokan ajokorttia. Muun traktorin 
ajamiseen riittää T-luokan ajokortti.

Hämmennystä asiassa aiheuttaa ajoneuvolain 14 §, jossa määritellään traktori 
ja traktoriluokat.

Ajoneuvolaki luokittelee traktorit  T1-, T2- ja T3-luokkiin sekä C-luokkaan (te-
laketjutraktorit) ja liikennetraktoreiksi. Käytännössä ajoneuvon luokka määrätään jo-
ko tyyppihyväksynnässä tai rekisteröintikatsastuksessa ja luokitusta voidaan muuttaa 
vain muutoskatsastuksessa. 

Tyyppihyväksyntä on voimassa koko EU:n alueella ja tällä hetkellä vain T1-, T2- 
ja T3-luokan traktoreiden EU-tyyppihyväksyntä on mahdollista. EU-tyyppihyväksytyn 
traktorin suurin rakenteellinen nopeus on 40 km/h.
Jos traktorin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, traktori on rekisteröitävä liiken-
netraktoriksi rekisteröintikatsastuksessa. Liikennetraktorin suurin rakenteellinen  
nopeus on 50 km/h.

Ajoneuvolain mukaan liikennetraktori on tavaran kuljetukseen tarkoitettu 
kuormaa kantava nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustettu traktori. Tällai-
sesta traktorista käytetään myös nimitystä dumpperi. Nykyisin voi olla varsin vaati-
va tehtävä varustaa työkoneen vaatimukset täyttävä maansiirtokone, dumpperi, sel-
laiseksi, että se täyttäisi liikenne- ja viestintäministeriön antaman traktoriasetuksen 
(274/2006) vaatimukset.

Ajoneuvolain mukaan liikennetraktori on myös muu traktori, jota käy-
tetään tavaran kuljetukseen kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustet-
tuna. Tämän määritelmän mukaan lähes kaikki Suomessa käytettävät traktorit olisivat 
liikennetraktoreita ja lähes kaikki traktorit olisivat väärin perustein merkitty rekisteriin 
sekä niitä kuljetettaisiin hyvin usein ilman voimassa olevaa ajokorttia. Tämä ei ilmei-
sestikään ole ollut lainsäätäjän tarkoitus, vaan lakiin on lisätty lievennys: liikennetrak-
toriksi ei kuitenkaan katsota traktoria, jota käytetään polttoainemaksusta annetun 
lain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitettuihin kuljetuksiin. Tällä lievennyksellä päästään sii-
hen, että kaikissa maataloustöissä voidaan käyttää tyyppihyväksyttyjä T-luokkiin luo-
kiteltuja traktoreita ja kuljettaa niillä yli 10 tonnia painavia kuormia T-luokan ajokor-
tilla. Kytkentämassalla tarkoitetaan yleisesti perävaunun renkaiden maahan välittä-
mää massaa vaunun ollessa kytkettynä.
Sama asia käy ilmi myös asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992), joka 
mukaan traktoriin kytkettävän perävaunun massa saa pääsääntöisesti olla enintään 
kaksi kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos perävaunussa ei ole jarruja. Jos perä-
vaunussa on traktorin jarrupolkimesta säätyvät jarrut, niin perävaunun massa saa olla 
enintään kolme kertaa traktorin omamassan suuruinen. 

Muuhun kuin liikennetraktoriin kytkettävän hinattavan ajoneuvon massa saa 
edellä esitetyn säännön rajoissa olla enintään 10 tonnia. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan so-
velleta moottoriajoneuvoverosta (722/1966) annetun lain 17 a §:ssä tarkoitetuissa kul-
jetuksissa eli maataloustöissä. Laki moottoriajoneuvoverosta on kumottu, mutta sama 
käyttötarkoituksen rajaus on polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä. Maa-
talousyrittäjä saa siis urakoida esim. maansiirtoa, kunhan kytkentämassa on alle 10 t.
Traktoria, jota käytetään maa- ja metsätaloudessa, ei siis tarvitse rekisteröidä liiken-
netraktoriksi, vaikka siihen olisi tarkoitus kytkeä yli 10 tonnia painava perävaunu. 
Näin maataloustöissä voidaan käyttää hyväksi nykyaikaisten traktorien kuljetuskapa-
siteetti ilman, että traktorit rekisteröidään liikennetraktoreiksi ja sitä kautta joudutaan 
tiukempien ajokorttivaatimusten alaisiksi.

Eli lainsäädännön perusidea on mielestäni se, että maataloustraktoria ei saa 
tulkita liikennetraktoriksi, vaikka hinattavan kuorman paino olisi yli 10 tonnia. Mutta 
traktori, joka on rekisteröity liikennetraktoriksi, on aina liikennetraktori ja edellyttää 
C-luokan ajokorttia riippumatta siitä, minkälaisessa ajossa traktoria käytetään, sillä 
traktorin luokitusta voidaan muuttaa vain muutoskatsastuksessa.



Nro 17     8. 12. 2006

20

Nro 17     8. 12. 2006

21

Euroopan johtava karjatalous-
näyttely järjestettiin marras-
kuun puolivälissä Hannove-

rissa. Agritechnica-näyttelyn kanssa 
vuorovuosina pidettävä kotieläin-
talouden EuroTier-näyttelyn selkeä 
viesti oli, että investointihalukkuus 
on nyt kovempi kuin koskaan. 

Kokonaiskävijämäärä ylitti tavoit-
teena olleen 80 000 kävijää reilusti, 
kaikkiaan näyttelyssä kävi 118 000 
vierasta. Näyttely on huomatta-
va maailmanlaajuisestikin, vierai-

ta oli paikalla järjestäjien mukaan 
70 maasta. Näytteilleasettajia oli yli 
1 500, enemmän kuin koskaan.

Aikaisempiin näyttelyihin verrat-
tuna lihakarjaa oli esillä yllättävän 
vähän, isot sonnit puuttuivat ko-
konaan. Eläinpuolella pääpaino oli 
lypsylehmissä, joita oli näytillä run-
saasti ja päivittäiset esittelyt pyöri-
vällä lavalla keräsivät aina runsaan 
yleisön. Saksassa lypsykarjan keski-
koko on 40 lypsävää ja kasvaa ko-
vaa vauhtia. Pienet karjat lopettavat 
ja suuret kasvavat. Yhtä suuri kiin-
nostus on myös sikatalouden kehit-

tämiseen. Kolmas vahvasti kehittyvä 
alue on peltoenergian tuotanto.

Uutuuksia oli runsaasti, mutta 
täysin uusia ideoita vähänlaisesti. 
Koneiden osalta näyttely on rajattu 
laitteisiin, joita käytetään navetas-
sa ja pihapiirissä, eli apevaunuihin, 
lantakoneisiin ja karjan ruokintaan 
liittyviin laitteisiin. Muutamia liet-
teensiirtovaunuja ja lannanlevitys-
vaunuja oli osastoilla esillä. Bio-
energialle oli varattu kokonainen 
halli. Biokaasulaitteet, joilla lannasta 
tuotettu kaasu muutetaan vähem-
män nenään käyväksi sähköksi, oli-

vat tietenkin näyttävimmin esillä. 
Biokaasulaitoksia on Saksassa käy-
tössä yli 4 000 ja uusia syntyy tu-
hannen vuosivauhdilla. 

Kävijät olivat ammattilaisia, kau-
niita eläimiä ihastelemaan tulleita 
kaupunkilaisia ei paikalla näkynyt. 
Erityyppisiä ratkaisuja vertailtiin ja 
kaikkein kiinnostavimmilla osas-
toilla esittelijöiden luo oli jopa jo-
noa. Yhden päivän vierailu näytte-
lyssä on liian pieni aika edes hallien 
läpijuoksemiseen, syvällisistä kes-
kusteluista puhumattakaan.

EuroTier 2006
Hallit täynnä väkeä

Multilactor oli kultamitalin arvoinen uutuus, siinä tuodaan lypsyrobotti-tek-
niikkaa lypsyasemalle. Lypsy-yksikössä ei ole keskuskappaletta, vaan jokaiselta 
neljännekseltä lähtee oma putki suoraan keräily-yksikköön. Jokaisella neljän-
neksellä on näin yksilöllinen lypsy. Laite on vielä kehitysasteella, kehitysyhtiö 
Siliconform GmbH oli tuonut sen näytille etsiäkseen sille valmistajaa. (SN)

Trioliet esitteli oman perinteisestä poikkeavan ruokintajärjestelmänsä. Kuvassa 
on pieni apevaunu, joka samalla toimii jakovaununa. Vaunu liikkuu katossa 
olevan kiskon avulla. (SN)

 Triolietin järjestelmään kuuluu tällaisia rehunleikkuukammioita. Kammioihin 
sijoitetaan seosrehun komponentteja. Kammioita voi olla 10 kpl. Niiden etu-
puolella on vaakalaitteistolla varustettu kuljetin, joka siirtää eri materiaalit 
apevaunuun. Seossuhteet on ennalta määritelty tietokoneelle, joka ohjaa 
järjestelmää. (SN)

 Ritilälattioiden puhdistukseen oli tarjolla useita erilaisia puhdistuslaitteita. Tässä KH:n käsitys 
asiasta. Sähkökäyttöinen talutettava kone helpottaa ritilöiden hoitotyötä verrattuna käsikolaan 
tai harjaan. (SN)

Simmeragrin väkirehukioskilla saadaan jaettua myös pro-
pyleeniglykoli-liuosta. Poikimisen jälkeisen energiavajeen 
ehkäisyllä vältytään maidontuotannon alenemiselta ja hoi-
tokustannuksilta. Tästä syystä laitteiston hankinnan takaisin-
maksuaika jää lyhyeksi.
Yritys on lisännyt kioskiinsa uuden takaportin, jotta annok-
set menevät varmasti oikeille lehmille. www.simmeragri.
nl. (PM)

Insentecin Galaxy-Starline-lypsyrobotti käyttää lypsimien kiinnittämiseen 
teollisuusrobotin käsivartta. Vetimien pesu hoituu erillisellä pesukupilla.  
www.insentec.nl (PM)

Messuilla oli ritilöiden puhdistusrobotteja  kolmea merkkiä. Suomessakin tutulle 
Lelyn discoverylle löytyi kaksi kilpailijaa, JOZtech ja Beteben CowRob.
Joztechin ritilöiden puhdistusrobotti tunnistaa reittinsä transpondereiden avulla. 
Robotin molemmat pyörät ovat ketjuvetoisia, joten kulmien ja käytävien puhdistus 
onnistuu, sillä robotti pääsee kääntymään akselinsa ympäri. Työvauhti on turvalli-
nen 4 m/min, työleveys on valittavissa. Robotin mitat: leveys 70 cm, pituus 130 cm, 
korkeus 60 cm ja paino 410 kg. www.joz.nl. (PM)

Eurotier messuilta löytyi monenlaisia ratkaisuja lannanpoistoon parsi- ja 
pihattonavetoihin. Esillä oli kymmeniä eri malleja raappoja. Yhteinen tekijä 
niissä oli muutama poikkeusta lukuun ottamatta hyvin järeä rakenne ja vahva 
sinkitys.  (PM)

Karjatalous
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 Arctic Catin osastolla oli tarjolla pätevän näköinen juontovinssi metsäkäyt-
töön. Takanostolaitteisin oli kytketty juontolevy, jossa oli tavallista mönkijän 
vinssiä jämäkämpi Warn-vinssi. Lisäksi Cattiin oli rakennettu sähköllä toimiva 
hydrauliikka. (SN)

 Technolit esitteli osastollaan kätevän oloista vioittuneiden muttereiden ja 
pulttien avaamiseen tarkoitettua erikoishylsysarjaa. Käytännössä pikakokeil-
tuna tuntui toimivan. Hylsyn sisäpinnassa on ikään kuin harva teräväharjainen 
rihlaus, joka on lisäksi kartiomainen. Vastapäivään kierrettäessä rihlaus puree 
mutteriin kiinni ja samalla kiristää sitä kartiolla, joten pulttia voi kiertää voi-
malla. Järjestelmään kuuluu lisäksi kuusikoloavainsarja, jota voi käyttää myös 
vastakierretappina. (SN)

 Tällainen väline olisi hyvä löytyä ainakin yksi per kylä. Vasikanvetolaite näytti 
yksinkertaiselta ja videolla vaikutti myös toimivalta. Valmistaja Vink Elst edus-
tajan mukaan laitteella voi avustaa poikimisessa yksinäänkin turvallisesti. 
(SN)

Vink Elstin osastolla oli esillä myös lypsyasemalle tarkoitettu sorkkien huuh-
telulaite, lehmä kävelee kouruissa virtaavassa vedessä, jolloin ne samalla 
puhdistuvat enimmästä lannasta ja kurasta. Vettä kierrätetään pumpulla 
kouruissa ja pesulaitteen päädyssä on erottelulaite joka poistaa kiintoaineen 
huuhteluvedestä. (SN)

 Korvamerkkien esittelijöitä oli paikalla myös useita, tässä Caisleyn mallistoa. 
Elektroninen tunnistus on edistynyt kahdessa vuodessa, transponderit ovat 
pienentyneet ja lukumatkat ovat kasvaneet. Caisleyn kahdella antennilla va-
rustettu porttilukija pystyy lukemaan korvamerkin jopa 130 cm etäisyydeltä. 
(SN)

 JCB on mukana lava-ajoneuvomarkkinoilla. Moottori on 3 sylinterinen 768 m³ 
15,5 kW tehoinen, voimansiirto perustuu variaattoriin. Akseleita on kolme, 
joista kaksi takimmaista vetää. Lavalla on kantavuutta 650 kg. (SN)

Vasikoiden kasvattaminen entistä pidempään ulkotiloissa on yleistynyt Euroo-
passa. Yhden vasikan iglujen rinnalla on tarjolla laajavalikoima erikokoisia, 
jopa 20 vasikan igluja. Niissä on makuualuetta usean neliömetrin verran ja 
iso aidattu jaloittelualue, jossa ruokintakaukalot sijaitsevat.  
Suuret iglut sopisivat myös suomeen, jolloin vasikat voisivat olla ulkoilmassa 
ainakin kesäajan ja isommat vasikat pärjäisivät ryhmänä myös kylmemmissä 
olosuhteissa. (PM)

 Pihattojen makuuparsien kuivikkeiden vaihtoon suunniteltu Bobman. Kuvassa 
on pienempi versio, edessä oleva harja puhdistaa makuuparren etureunan ja 
kuupassa olevaa purua puhalletaan samalla parteen. Edessä oleva puskulevy 
työntää poistetun materiaalin edellään ja tiputtaa sen samalla ritilän aukoista 
lantatilaan. Isompi versio oli muuten samanlainen, mutta siinä oli kipattava 
purusäiliö, jolla pystyi täyttämään säiliön ajamalla sen purukasaan kuten 
etukuormaajan kauhan. (SN)
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Joskinin-eläintenkuljetusvaunu on järeärakenteinen ja sen vakiovarustelu on monipuolinen. Vaunun pohjalle on valettu 
yhtenäinen kumimatto, jotta eläimet käyttäytyisivät vaunussa rauhallisemmin. Lisäksi lattia on helppo pitää puhtaana. 
Kuvan vaunu on toiseksi suurin malli ja sen mitat ovat: pituus 7,5 m, leveys 2,23 m ja korkeus 2,10 m. Eläimiä 16,7 m²:n  
pohja-alalle luvataan mahtuvan 10–12. www.joskin.com. (PM)

Kuhnin apevaunuvalikoimasta löytyy nyt myös itsekulkevia pystyruuvivaunuja. 
Perusratkaisut ovat samoja kuin Kuhnin muissa malleissa. Vaunuja on saata-
vana 10 ja 14 kuutioisina. (PM)

Karjan laidunten aitaustyöhönkin 
messuilta löytyi helpotusta. Lehner 
on kehittänyt aitalankojen kelaus-
laitteen. TendoMat voidaan kytkeä 
mihin tahansa ajoneuvoon, jossa 
on 12-V virtajärjestelmä. (PM)

Lacme esitteli akkukäyt-
töistä sähköpaimenta, 
joka lataa akut aurin-
koenergialla. Isäntä voi 
keskittyä lataamaan 
omia akkujaan, kun ei 
tarvitse vahtia ovatko 
paimenen akut latauk-
sen tarpeessa. (PM)

Schultzen kehittämä monitoimijärjestelmä vaikutti järkevältä idealta. Samassa 
rungossa ovat trukkipiikit, paalinkuljetuspiikit ja -putket. Lisäksi osastolla oli 
taustalla näkyvä nostolaitteisiin kytkettävä kauha, jossa on puolikärkikaato-
kippaus tai kokonaan kärkikaatokippaus. (SN)

Sikojen ja jalostuseläinten kuljetukseen soveltuvia vaunuja oli esillä ALF:ilta. 
Alumiinista valmistetut vaunut ovat kevytrakenteisia ja soveltuvat siirreltäviksi autolla  jopa 100 km/h nopeudella. Varus-
telutasoa vaunuihin on valittavina runsaasti, jousituksesta aina "varoitus: eläimiä" -kyltteihin asti. (PM)

Strautmannin kahdella 
pystyruuvilla varustet-
tuja vaunuja saa myös 
korkeilla renkailla, ilman 
vaununleveyden kasvua. 
Ratkaisu on toteutettu 
pienentämällä takim-
maisen pystyruuvin 
halkaisijaa. Erikokoisten 
ruuvien pyörimisnopeu-
det on saatu yhteen-
sopiviksi vaihteiston 
avulla. (PM)

Peecon on tehostanut pystyruu-
viensa silppuamistehoa. Terien 
lisäksi, kartion reuna on saanut 
hammastuksen. (PM)

Strangkon kannukonepesuri palkit-
tiin Eurotierissä hopeisella mitalil-
la. Pesuri helpottaa aikaa vievää 
ja vaikeaakin työtä. Lisäksi kannu-
koneen oikea puhdistus ja riittävä 
pesukierto takaavat maidon hyvän 
laadun.  (PM)

Kranz le -pa inepesu-
reihin on tarjolla hyvä 
valikoima erilaisia pesu-
suuttimia ja lisävarus-
teita. Kuvassa olevalla 
pyöreällä pesupäällä 
lattioiden pesu hoituu 
siististi, eikä likavettä 
roisku ympäriinsä. Pyö-
rivässä pesuvarressa on 
kaksi suutinta. Pienintä 
mallia lukuun ottamatta 
pesupää on varustettu 
pyörillä, jolloin se liik-
kuu kevyesti. Pesupäitä 
on halkaisijaltaan 30, 42 
ja 52-senttisiä. 
www.kraenz le.com. 
(PM)



Nro 17      8. 12. 2006

26

Nro 17     8. 12. 2006

27

Eurotierin hopeisella mitalilla palkittiin vilja- ja täysrehusiilojen pesuun kehi-
tetty Silo-RoBoFox pesurobotti. Pesurobottia ei kannata joka tilalle hankkia, 
vaan se on kiertävän urakoitsijan työväline. Tietokoneohjatun pesurobotin 
ohjauskeskukset ja muut tarvikkeet kulkevat pakettiautossa mukana.
Pesurobotti asennetaan siiloon pohjakartiossa olevasta luukusta. Siilon keskelle 
pystytetään teleskooppitanko joka tukeutuu pohjakartioon ja kattoon. 
Pesuyksikkö nousee tankoa pitkin ylös ja aloittaa pesun kiertämällä tankoa 
ympäri 385 astetta. 70 cm pitkän pesukäsivarren liikerata korkeussuunnassa 
on 130 astetta. 
Tietokoneelle ohjelmoidaan halutut toiminnot, kuten pesuaineet ja määrät, 
lämpötilat, desinfiointi ja lopuksi siilon kuivaus ilmalla. 
www.silo-robofox.de. (PM)

Strautmann on yhdistänyt ape- ja kuivitusvaunun. Pystyruuvivaunun taakse 
on asennettu hydraulimoottorikäyttöinen lietso. Torvi pääsee kääntymään 180 
astetta, jolloin molempien puolien kuivitus onnistuu kerta-ajolla. 
Edessä on mattokuljetin, jolla ape saadaan jaettua vaunun molemmille puolille. 
Kaikki Strautmann Verti-mix apevaunut voidaan varustaa taakse asennettavalla 
lietsolla. www.strautmann.com
Myös Silokingiltä löytyi samanlainen lietsoratkaisu kuin Strautmannin vaunuis-
sa. www.siloking.com. (PM)

Titanin RMS-lypsyrobotissa on mahdollista asentaa peräkkäin kahdesta viiteen 
lypsypaikkaa. Yksi robottikäsivarsi pystyy hoitamaan kaikkien lypsinten kiinni-
tykset, liikkumalla kiskoilla paikalta toiselle. Siirtyminen paikkojen välillä kestää 
kuusi sekuntia. Vetimien tunnistuksessa Titan käyttää tuplaskannausta, joka on 
laserin ja CCD-kameran yhdistelmä. www.robotmilking.dk. (PM)

Parsinavettaankin soveltuvia akku- tai polttomoottorikäyttöisiä ritilöitä 
puhdistavia kola/harjalaitteita oli messuilla esillä useita. 
Akkukäyttöisiä ritilänpuhdistuskolia löytyi neljältä valmistajalta. LST:n easy 
920 A, Tuchelin güllefix 900 A, Westermannin CME 800 ja Heitmannin SPR 
902, 904 ja 906. Laitteet ovat pyörävetoisia ja ohjaus hoidetaan kääntö-
jarrulla.
Westermannilla työstä selviää lisäksi puhtain saappain, sillä sen kyydissä 
seistään. Jalkapolkimella säädetään nopeutta ja ohjaustangolla käännetään 
etupyörää.  Työleveys koneilla on 80 tai 90 cm, puskulevyt ovat V tai U-mal-
lisia. Hintaa koneilla on noin 1500–2000 euroa. (PM)

Holm&Laue esitteli maitotaksia, jolla vasikoiden maidonkuljetus ja annostelu 
voidaan hoitaa. Maito jaetaan vasikoille ämpäriin, annostelu tapahtuu joko 
tankkauspistoolilla tai automaattisesti. Tietokoneelle voi ohjelmoida halutut 
maidonlämpötilat ja jakomäärät. Vaunun voi varustaa tilantarpeen mukaan. 
Säiliössä on lisävarusteena lämmityskierukka, juomansekoitus hoidetaan 
pumpun avulla kierrättämällä. Vaunua on saatavana kolmea kokoa: 80, 120 
ja 250 litraa. Yrityksellä on tarjolla myös vasikoiden juoma- sekä ruokinta-
automaatteja.  www.holm-laue.de. (PM)

Holarakselta oli esillä säilörehusiilon ja auman tasoittamiseen laitteita. Tarjolla on kolme vakiomallia Super-Star, Jumbo ja Viking.
Koneet voidaan kytkeä traktorin etu/takanostolaitteeseen tai pyöräkuormaajaan. 
Painoa pienimmällä mallilla on noin 500 kg ja suurimmalla jo 2550 kg.
Rehua levittää tehokkaasti kaksi lautasta, joissa kummassakin on kiinni viisi tasoitinvartta. Holaraksessa on lisäksi sivuilla ylösnostettavat ja säädettävät ohjainpellit, 
joilla rehu saadaan pysymään halutulla työskentelyalueella. Maksimi työleveys ohjainpelleillä on kuusi metriä.
Rehun siirtäminen siilon sivulle onnistuu kääntösylinterin avulla. 
Voima lautasille välitetään kulmavaihteella. Jumbossa vaihtoehtona on lautasten pyöritys hydraulimoottoreilla, jolloin laite voidaan kytkeä esimerkiksi pyöräkuor-
maajaan. 
Järeimmissä malleissa, Jumbossa ja Vikingissä on edessä lisävarusteena rehutalikko, jolla voidaan hoitaa rehunsiirtoa tasauksen yhteydessä. www.holaras.nl. (PM)

 Alpakat edustivat erikoiseläintuotantoa. (SN)
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Rewentan lämmönvaihtimen pin-
ta pysyy puhtaana nanotekniikan 
avulla. (UO)

BigDutchmann 
Helmix. (UO) 

Mannebeckin ketjuruok-
kijassa on noin joka 
kahdeskymmenes sileä 
"nappula" korvattu 
harjalla, joka puhdistaa 
putkiston seinämät ir-
topölystä. Puhdas putki 
ei holvaannu, eikä sinne 
synny haitallista homet-
ta tms. (UO)

Wedan uusi lie-
miruokkija on 
suunniteltu siten, 
että sekoitus-
laitteeseen jää 
mahdollisimman 
vähän rehua ja 
rehuhygienia pa-
ranee. Bakteereja 
torjutaan ultravio-
lettivalolla. (UO) 

Karsinan ritilämateriaaleja oli tar-
jolla suuri valikoima. (UO) 

Wedan yhteistyökumppaneineen ke-
hittämä Optocom-järjestelmä arvioi 
sian painoa kuvan perusteella. Kame-
ra ja eläimen merkkaamisen käytetyt 
spraypullot sijaitsevat eläimen taka-
pään yläpuolella olevassa laatikossa 
(new-tekstillä varustetun valaisimen 
alla). Karsinan seinään on asennettu 
pölkky leluksi, joka pitää sian paikal-
laan kuvan oton ajan. Tietokoneohjel-
ma laskee kuvasta tehtyjen mittausten 
perusteella eläimen painon ja merkkaa 
eläimen värillä, kun haluttu teuras-
paino on saavutettu. Kamera voidaan 
asentaa kiskojen tms. päälle, jolloin 
se voidaan siirtää osastosta toiseen. 
(UO )

Hölscher-Leuschner GmbH on kehittänyt ohjelman, joka kameran kuvan perus-
teella seuraa sian terveyttä. Kameratekniikka itsessään ei ole vaikea rakentaa, 
työläintä on hankkia kuva-aineisto ja muu materiaali, jonka avulla kuvien 
analysointimenetelmä voidaan kehittää.

Dominon Pig Sort on sikojen kolmitie-erotteluportti. Se mahdollistaa sikojen 
kasvattamisen suurissa ryhmäkarsinoissa, sillä ne käyvät syömässä erillisellä 
ruokinta-osastolla. Sikojen lähtiessä makuuosastoltaan syömään ne kulkevat 
vaa án kautta. Punnituksen jälkeen siat ohjataan syömään halutulle osastolle. 
Takaisin makuuosastolle siat houkutellaan vedellä, koska ruokintaosastolla 
ei ole vesipisteitä.  Sikojen saavuttaessa teuraspainon, ne ohjataan kolmatta 
linjaa pitkin pois osastolta teurasautoon. www.domino.dk. (PM)

Moottoroidulla vinssivaunulla kuolleen emakon siirto sikalasta sujuu turvalli-
sesti. Herculekselta löytyy kaksi mallia Sr ja Jr. Kalliimpi Sr on varustettu ajo-
moottoreilla ja siinä on kaksi nopeutta eteen ja taakse. Vinssitorni kääntyy 180 
astetta ja se on tuettava tangoilla karsinarakenteisiin vinssauksen ajaksi.
Vinssin kallistuvalla teleskooppipuomilla onnistuu myös esimerkiksi ritiläpalk-
kien ja muiden painavien tavaroiden siirto. (PM)

Tewe elektronicilla 
oli esillä siirrettä-
vä vaaka sikojen 
punnitukseen. Vaa 
an etupäässä on 
pyörät ja takana 
käsikahvat, joten 
vaunua voidaan 
siirrellä kuin kotti-
kärryjä. Vaakavau-
nu on valmistettu 
alumiinista. Vaa an 
pystyy kytkemään 
isoagrinet-verkkoon, jolloin tiedot siirtyvät  suoraan tietokoneelle. 
www.tewe.com. (PM)

 Lintuinfluenssa herätti keskuste-
lun elävien eläinten tai rehun mu-
kana kotieläinrakennuksiin kul-
keutuvista taudinaiheuttajista. In-
fluenssa ei toistaiseksi tullut, mut-
ta riski on olemassa. Käytännön 

tilatasolla merkittävä ruokintaan 
lisääntyvä riski on kuitenkin se-
koitus- tai jakolaitteisiin kerään-
tyvät rehujäämät, jotka voivat pi-
laantua. Sikaloiden ruokintalai-
tevalmistajien tarjoamat erilaiset 

puhdistus- ja desinfiointiratkaisut 
oli kerätty omalle osastolleen. 

Työvoiman saannin vaikeus ja 
kalleus kannustavat elektroniikan 
käyttöön. Kameroiden ja anturi-
tekniikan avulla sikojen kasvua 

on mahdollista seurata, jolloin 
myös ryhmäkasvatuksessa eläi-
miä voidaan ruokkia yksilöllisesti. 
Tarvittava tekniikka on kuitenkin 
toistaiseksi melko monimutkais-
ta ja kallista.

Neueron uuteen vasaramyllyyn on 
saatavilla segmenteittäin vaihdet-
tavat seulastot. 
Seulastoja on kolmea tiheyttä 2,5; 
3,1 ja 4,0 mm. 
www.neuero-farm.de. (PM)

 EuroTierissä laitteita myös sikalaan
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Erkki Holma

Ruotsissa Väderstad on kahmi-
nut kylvökonemarkkinoista 
yli 80 %, arvioivat kilpailijat. 

Suomessa kilpailu on tasaisempi, 
mutta urakointipuolella Väderstad 
on vahvoilla. Kesän kokeilut antoi-
vat selkeän kuvan koneen varmatoi-
misuudesta ja Rapid tuntui sopivan, 
oli maa perinteisesti kynnetty ja 
muokattu, kevytmuokattu tai jätetty 
sängelle.

Kokeilussa ollut 3-metrinenVä-
derstadin Rapid XL muodostuu 
kolmesta osasta: edessä on kiek-
komuokkari, joka muokkaa pin-
taan siemenen peittomaan, välissä 
kiekkovantaat erikseen lannoitteil-
le ja siemenille ja perässä sieme-
nen päälle peittomaan tiivistävät 
jyräpyörät ja viimeisenä vielä jyrä-
yksen jäljen kuohkeuttava jälkiäes. 
Yhdistelmästä tulee pitkä ja se vaa-
tii kunnolla toimiakseen 24 metrin 
päisteet. Toisaalta vilja orastui tasai-
sesti myös päisteissä, jotka oli ajettu 

ensimmäiseksi.
Kiekkojen halkaisija sekä edessä 

olevassa muokkarissa että kylvö-

puolella on 410 mm. Lautaset ovat 
hyvin kulutusta kestävää materiaa-
lia, mutta eivät kuitenkaan ikuisia. 

Kylvöurakointia Mellilässä tekevän 
Kalevi Kuuselan mukaan siemen-
puolen lautasten halkaisijasta ku-
luu 4 metrin koneessa 10 mm noin 
800 ha kylvöillä ja vaihto tulee ajan-
kohtaiseksi, kun halkaisijasta on ku-
lunut 15 mm. Kuluminen on kovasti 
riippuvainen maalajista.

Kiekkomuokkari vastaa 
yhtä äestyskertaa
Kolmemetrisen kylvökoneen muok-
karissa on kiekkoja 24 kpl kahdessa 
rivissä. Niiden syvyydensäätö tapah-
tuu rajoittamalla hydraulisylinterien 
laskua rajoitinpaloilla. Niiden irrot-
taminen ja paikalleen paneminen 
ei edellytä mitään työkaluja. Työsy-
vyydensäätö on nopea tehdä, mutta 
ei aivan portaaton. Toisaalta pienestä 
porrastuksesta ei ole haittaakaan.

Muokkarin kiekot eivät ole ag-
gressiivisia kauhomaan maata, kiek-
kokulma on 6 astetta. Sen vasta-
painoksi kiekoilla on hyvä maa-
hantunkeutumiskyky. Ainoa kerta 
kun muokkainkiekkojen maahan-

Urakoitsijan kylvökone: Väderstad Rapid 

tunkeutumiskyky ei riittänyt ai-
kaansaamaan riittävää peittomaa-
kerrosta, oli kovaksi kuivunut hie-
susavikaista, jota ei koeluonteisesti 
muokattu ennen kylvöä lainkaan. 
Yksi matala ajokerta siipiteräkulti-
vaattorilla ennen kylvöä tarvittiin 
tämän saven ennakkomuokkauk-
seksi. Kiekkojen muokkausvaikutus 
vastasi yhtä äestyskertaa.

Muokkainkiekkojen sulakkeena 
kiveen ajon varalta on kumitapit. Ne 
päästävät kiekon nousemaan n. 15 
cm, ja jos suurempi kivi sattuu koh-
dalle, kiekko pyörähtää kumitapeis-
sa yli sietorajan. Silloinkaan rikkou-
tumisvaara ei ole suuri, ainoastaan 
muokkainkiekko varsineen on ir-
rotettava nelikulmaputkelta ja kiin-
nitettävä uudestaan. Tätä ei kuiten-
kaan kokeilun aikana sattunut.

Muokkaimen tukkeutumista ei 
havaittu runsaan 300 ha ajon ai-
kana.

Kevytmuokatulla  
lata on turha
Lannoitepuolella on kiekkoja 3- 
metrin koneessa 12 kpl. Niiden sy-
vyydensäätö tehdään kahdella kam-
mella. Kiekot ovat samoja kuin 
muokkain- ja kylvökiekot. 

Lannoitevantaiden ja muokkai-
men välissä on hydraulisesti sää-
dettävä lata. Sitä ei kuitenkaan ke-
vytmuokatuilla mailla käytetty lain-
kaan. Ero sille, että lata tasaa jo-
takin tai että se alkaa kasaamaan 
maata eteensä, on pieni. Lisäksi lata 
on kuivilla kylvökeleillä pölypilven 
seassa ja kasaamisen havaitsee vas-
ta, kun pakoputkesta alkaa nousta 
musta savu.

Maan oltava tasainen
Kylvövantaassa on yksi 3 asteen 
kulmassa oleva kiekko. Kylvövan-
nasta voidaan kiekkoon nähden 
nostaa ja nostaminen voi olla tar-

peellista kylvettäessä syksyllä juu-
ri kultivoitua sänkipeltoa. Muussa 
tapauksessa kiekko voi lakata pyö-
rimästä, koska se ei saa riittävää 
pyörimisvastusta. Vantaiden nos-
taminen on tehtävä joka vantaa-

Rapid ei pelkää vauhtia

Jäykän hiesusaven oraita. Maa on kevytmuokattu siipiteräkultivaattorilla 
syksyllä 10 cm ja keväällä yhteen kertaan samalla kultivaattorilla 4–5 cm 
syvyyteen. Orasrivit tulevat takapakkeripyörän painaman uran reunoille.

Syöttötelat saavat käyttövoimansa oikealla sivulla olevalta maapyörältä. Kun konetta nostetaan päisteessä, pyörä nousee 
heti ja sen pyörimisen pysäyttää pyörän etupuolella oleva pieni kumitappi. Merkkari on keskimerkkari ja sen uran näkee 
myös ajettaessa pimeänä aikana valoilla.

Rapidin mukana tulevat vaaka ja 
punnituspussi. Kun kone otetaan 
käyttöön, kiertokoe kannattaa 
uusia muutaman kylvökierroksen 
jälkeen.

Ohjaamosta on Rapidin ohjainyksikölle löydettävä hyvä paikka: katseen tulee 
osua näytölle ja napeille tulee ulottua kurkottelematta.

Plussaa…
+  varmatoimisuus
+  tasainen kylvösyvyys
+  ohjainyksikkö looginen   
 ja helppo oppia
+  sietää suurta ajonopeutta
+  rakenteen hyvä viimeistely

…ja miinusta
–  vaatii tasaisen kylvöalustan
–  pitkä yhdistelmä ja vaatii  
 pitkät päisteet  
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seen erikseen ja työskentelytila ko-
neen alla ei ole mitenkään mukava. 
Kun syyskylvöjä tehtiin pari kolme 
viikkoa aikaisemmin sänkimuokat-
tuun peltoon, vantaiden nosto ei 
ollut tarpeen. 

Kylvövantaat pysyvät hyvin 
maassa, myös kovaa ajettaessa. 
Keväällä oli normaali ajonopeus 
16 km/h ja suurimmillaan 19 km/ h. 
Ne siemenet, jotka jäivät pintaan, 
olivat kiekkojen hammastuksen 
ylös nostamia, eikä niitäkään ol-
lut paljon. 

Hyvä orastuminen edellyttää, et-
tä maa on tasainen. Rapidissa kyl-
vövantaiden työsyvyyttä säätävät 
takapakkerin pyörät. Yksi pyörä oh-
jaa yhtä vannasparia. Etäisyys taka-
pakkerilta vantaille on pitkä, ja kyn-
netyllä maalla päistevaon yli ajetta-
essa siemenet jäävät pintaan.

Kylvösyvyys säädettä-
vissä ajon aikana
Kylvösyvyyttä säädetään hydrau-
lisesti ja se voidaan tehdä myös 
ajon aikana. Ajonaikainen säätö 
voi olla tarpeen ajettaessa koval-
ta maalta pehmeälle multamaalle. 
Nostosylinteri on varustettu kah-
della peräkkäisellä männällä. Poh-
jalla on isoläpimittaisempi mäntä, 
jonka korkeus määrittelee sen, mil-
le korkeudelle vantaat laskeutuvat. 

Ison männän pää toimii varsinaisen 
nostosylinterin alaslaskutopparina. 
Kumpaakin mäntää hoidetaan sa-
malla hydrauliikan vivulla. Kylvösy-
vyyttä säädettäessä ohjauspaneelin 
yhtä nappia painamalla aktivoidaan 
öljyn meno isolle sylinterille. Työ-
syvyyttä näyttää lannoitelaatikon 
etureunassa oleva isokokoinen vii-
sari. Tosin näyttö ei tarkoita tarkkaa 
senttilukua, vaan suhteellista työsy-
vyyttä. Viisarin näkee myös pölypil-
ven takaa.

Lannoite- ja siemenputket on 
hyvin kapseloitu. Jos putkeen ei 
pääse kokkareita tai roskia laatikos-
ta, ei niitä tule sen jälkeenkään. Jos 
putkeen on mennyt kokkare putken 
yläpään, kiinnitys voidaan joutua 
irrottamaan, ja muovipannan irrot-
taminen on hiukan hankalaa. Toi-
saalta syöttöpesän takaseinässä on 
kipattava ohivirtausluukku, josta 
siemenputken yläpäässä olevan tu-
koksen pääsee rassaamaan auki.

Takapakkerin pyörät 
kahdessa rivissä
Takapakkerin pyörät ovat trakto-
rikuvioiset ja porrastettu eteen – 

taakse suunnassa kahteen tasoon. 
Se estää keveillä mailla maavallin 
muodostumisen pyörärivin eteen. 
Ongelmaa ei kokeilun aikana koet-
tu.

Pyörät ovat kylvöriviin nähden 
sijoitettu niin, että rivi tulee pyörän 
painaman uran reunaan, ei paltee-
seen eikä keskelle vakoa.

Pyörärivin takana on maata 
kuohkeuttava 12 mm piikeillä va-
rustettu jälkiäes. Kun koneessa on 
kylvön aikana päällä matalanos-
totoiminto, jälkiäes pysyy maassa. 
Näin jälkiäes kuohkeuttaa takapyö-
rien jäljen myös päisteajon aikana. 

Matalanostossa vantaat, muok-
kainkiekot ja syöttöteloja pyörit-
tävä maapyörä nousevat juuri sen 
verran maasta, että ne eivät ota 
maahan kiinni. Peruuttamista ei 
matalanoston päällä ollessa saa yrit-
tää. Matalanosto saadaan pois pääl-
tä painamalla ohjainyksikössä yhtä 
nappia. Jos jälkiäes ottaa peruu-
tettaessa maahan, se pääsee taittu-
maan rikkoutumatta.

Pääsääntö on kuitenkin se, et-
tä Rapidilla ajetaan eteenpäin eikä 
peruutella.

Sähköinen lannoitteen 
kaukosäätö hyvä  
lisävaruste
Siemenpuolen syöttötela on kak-
siosainen: siinä on leveämpi rihla-
syöttötela ja kapea nastasyöttötela. 
Normaalissa viljan kylvössä telat on 
yhdistetty muovisella sokalla. Pien-
siemeniä kylvettäessä pieni nastate-
la irrotetaan rihlatelalta työntämäl-
lä teloja yhdistävä sokka pienellä 
meisselillä sivuun. Vain pieni rihla-
tela jää pyörimään.

Kylvömäärää säädetään muutta-
malla syöttötelojen pyörimisnope-
utta. Koneen vasemmassa päädyssä 
on kummallekin syötölle oma vaih-
teistonsa ja säätö tehdään vaihteis-
tossa olevalla, asteikolla varustetulla 
säätöruuvilla. Syöttömäärän muu-
tos on likimain suoraviivainen as-
teikon lukemiin nähden.

Lisävarusteena koneeseen on saa-
tavana sähköinen syötönsäätö sekä 
siemenille että lannoitteille. Täl-
löin syöttömäärää voidaan muut-
taa myös ajon aikana esimerkiksi 
10 prosentin porrastuksella. Alku-
peräiseen säätöarvoon päästään yh-

Kylvövantaiden syvyydensäätöohjaus tulee tangoilla takapakkerin pyöriltä. 
Yksi pyörä ohjaa kahta vannasta. Vannas pysyy maassa pomppimatta. Etäisyys 
takapakkerista vantaille on pitkä, ja tasainen kylvösyvyys edellyttää, että pelto 
on tasainen.

Koneen vasemmalla sivulla on sekä lannoitepuolen että kylvöpuolen vaihdelaa-
tikot. Asteikko on suoraviivainen siten, että yhden kiertokokeen tuloksen avulla 
uskaltaa asettaa säädön kohdalleen. Käsisäätöruuvin paikalle on saatavissa 
sähköinen säätölaite.

Siemenpuolen syöttöpyörä koostuu kahdesta osasta. kapeasta rihlapyörästä 
piensiementen kylvöä varten ja viljaa kylvettäessä kapea pyörä lukitaan pie-
nellä, punaisella muovitapilla yhteen leveän rihlapyörän kanssa. Syöttömäärää 
säädetään pyörimisnopeutta muuttamalla.

Koneen nostosylinteri koostuu kahdesta peräkkäisestä hydrauliikkasylinteristä. Isomman sylinterin korkeus määrää sen, 
mille tasolle konetta nostava pienempi nostosylinteri pääsee laskeutumaan. Ison sylinterin pää on pienen alaslaskutoppari. 
Iso viisari koneen säiliön etulaidassa näyttää suhteellisen työsyvyyden.

Koneen vetoaisa kiinnitetään pyö-
ränvälipakkerin päälle. Pyörät ovat 
kääntyvät. Pakkeria ei tarvitse nos-
taa päisteajossa ylös. Takapakkerin 
pyörien porrastus on 19 cm.
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dellä napin painalluksella.
Sähköinen lannoitemäärän säätö 

on tarpeellinen esimerkiksi tapauk-
sissa, kun pelto on viettävä ja ylä-
päässä voidaan käyttää suurempaa 
lannoitemäärää ja alapään multa-
osalle tultaessa lakoriskin takia on 
lannoitesyöttöä pienennettävä.

Sähköistä syötönsäätöä varten 
ohjaamossa olevan ohjainyksikön 
kylkeen tulee lisäpalikka.

Yhdellä täytöllä 3 ha
Väderstadin säiliö on 3-metrisessä 
koneessa 3 100 litraa. Lannoite- ja 
siemensäiliön välistä seinää voidaan 
kääntää 7 eri asentoon. Säiliöissä on 
hälyttimet tavaran loppumisen va-
ralta, tosin anturit ovat säiliöiden 
toisessa päässä ja niiden oikea toi-
minta edellyttää, että säiliöt on täy-
tetty tasan molemmilla puolilla.

Säiliöiden päällä on jousen avul-
la lannoitesäiliön etureunaan rul-
lautuva peite. Peitteen vetäminen 
säiliön peitoksi käy näppärästi na-
run avulla, ja kuljetuksen ajaksi pei-
te kiinnitetään kumikiinnittimillä. 

Säiliön reuna on täyttövaihees-
sa 2,1 metrin korkeudella maasta. 
Täyttö vanhalla nostolavavaunulla 
ei onnistu, ruuvilla kyllä.

Ohralla siemenmäärän olles-
sa 260 kg/ha ja lannoitemäärän 
550 kg/ha, täytölle oli ajettava n. 
3 ha välein. Siemensäiliöön pystyi 
lisäämään 800 kg suursäkin.

Astintasot säiliöille pääsyä varten 
ovat hyvät. Siemensäiliölle nous-
tessa tekee usein mieli oikaista ja 
käyttää reunimmaista pakkeripyö-
rää ensimmäisenä astintasona. Täs-
sä on se riski, että jos vannaskiekko 
kantaa ja pyörä on ilmassa, pyöräh-
tää rengas ja jalkavaurio on lähellä. 
Parempi virsta väärään.

Säiliöissä on seulat sekä kylvö- 
että lannoitepuolella. Kauraa kyl-
vettäessä kylvöpuolen seula on syy-
tä ottaa pois, koska se pyrkii ole-
maan kauralle tulppa.

Kiertokoevälineet  
mukana kalupakissa
Kiertokoetta varten koneen muka-
na tulee digitaalivaaka ja siemen-
pussi. Kiertokoekaukalot työnne-
tään oikeasta päädystä syöttötelo-
jen alle. Periaatteessa yksi kierto-

koe riittää. Säätöruuvin asteikko on 
suoraviivainen. 

Ensimmäinen kiertokoe konetta 
käyttöön otettaessa antoi 20 % lii-
kaa siementä. Tämä lienee aika ta-
vallista. Sen takia kiertokoe kannat-
taa uusia muutaman ajokierroksen 
jälkeen ja tätä varten koneen työka-
lulaatikossa mukana kulkevat kier-
tokoevälineet ovat tarpeen.

Myöhemmin toistettuna kierto-
koe antoi oikeat syöttömäärät.

Kiertokonekaukaloille on ajon 
aikana paikkansa siemensäiliön ta-
kaosassa.

Kokeilukone oli varustettu pyö-
ränvälipakkerilla, minkä käyttöä on 
pidettävä hyvänä ja jopa välttä-

mättömänä tasaisen orastumisen 
aikaa saamiseksi. Pakkerin avulla 
saa tasaisen tiivistymisen koko kyl-
völeveydellä. Pakkerin pyörät ovat 
kääntyvät, eikä niitä tarvitse nostaa 
ylös päisteajon aikana. Ylös nosta-
minen on tehtävä peruutettaessa 
sekä tieajossa.

Pakkeri kiinnitetään vetovarsiin 
ja koneen vetoaisa on nivelöity pak-
kerin päälle.

Ohjainyksikölle löydet-
tävä hytistä hyvä paikka
Sähköinen ohjausyksikkö on loo-
ginen käyttää, siinä on napeille sel-
keät symbolit ja näytöstä saa run-
sain mitoin kylvöön liittyvää in-

formaatiota. Siitä löytyy myös suo-
menkieli.

Pimeällä ajettaessa ohjainyksi-
kössä on valaistus.

Käytön kannalta on tärkeätä, että 
ohjaimelle löytyy ohjaamosta hyvä 
paikka: sellainen, että katse  osua 
hyvin näytölle, eikä ohjainnapeille 
tarvitse kurotella.

Jos ajolinjamerkkarin joutuu 
nostamaan esimerkiksi tolpan takia, 
ohjainyksiköstä painetaan nappia, 
joka estää koneen nousun, mutta 
sallii merkkarin nousemisen. Nos-
to tehdään samalla hydrauliikkavi-
vulla, millä konekin nousee. Kun 
merkkari on esteen jälkeen lasket-
tu alas, on muistettava painaa tolp-
panostonappia uudestaan, muu-
ten päisteessä nousee jälleen vain 
merkkari, mutta kone ei.

Merkkarissa ei ole esteeseen ajon 
varalta minkäänlaista murtopulttia 
sulakkeena. 

Jos koneen joutuu nostamaan 
välillä ylös, on jälleen muistettava 
painaa nappia, joka estää ajoura-
laskurin siirtymästä pykälän eteen-
päin tai sitten on muistettava kelata 
laskurin lukemat näyttämään oike-
aa ajokertamäärää edellisestä ajou-
rasta laskettuna.

Kaiken kaikkiaan kylväminen 
vaatii alkuvaiheessa hyvää keskit-
tymistä. Ensimmäisen sadan heh-
taarin jälkeen toiminnot alkavat 
pursua selkäytimestä.

Pitkä yhdistelmä, mutta 
käy pienillekin kuvioille
Rapid on pitkä yhdistelmä. Kyl-
vöt aloitettiin 21 m päisteillä, mut-
ta myöhemmin päädyttiin käyttä-
mään 24 m päisteitä. Silloin päis-

Säiliön täyttö nostolavavaunusta on hankalaa, reunan korkeus on koneen 
ollessa alas laskettuna 2,10 m.  Täyttöruuvilla se onnistuu hyvin. Ajon aikana 
kiertokoekaukaloiden paikka on siemensäiliön takana.  Peite kelautuu jousen 
avulla säiliön etureunaan ja saadaan narulla helposti vedettyä peitoksi.

Kiekoilla on kiveen ajon turvana kumitapit. 

teessä saa ajaa vauhdilla ja kone eh-
tii suoristua ennen alas laskua. Pit-
kän yhdistelmän voisi kuvitella ole-
van hankala ajettava pienillä kuvi-
oilla, mutta näin ei ole. Pienimmät 
peruslohkot olivat 0,80 ha.

Käytännössä kylvö aloitettiin 
kylvämällä lohko ympäri. Neljällä 
ensimmäisellä kierroksella kulmat 
ajettiin reilusti koukkaamalla. Yh-
distelmä on pitkä ja kova oikomaan 
ja kulmiin jää helposti kylvämättö-
miä haukia. Haukipaikoista ei kiloja 
tule, virhe on optinen. Kun on aja-
nut enemmän ja katsellut haukia, 
oppii koukkaamisen taidon.

Viidennellä ajokerralla pääsee jo 
3-metrisellä koneella ajamaan len-
kin ulkokautta kiertäen. Kylvettyjen 
päisteiden tallaaminen jatkokylvön 
aikana ei tuntunut häiritsevän oras-

tumista, eikä  kasvua. Itse asiassa 
päisteet orastuivat ensimmäisenä. 

Päisteiden ajoa viimeiseksi häi-
ritsee se, että koneen oikean ylös-
nostokohdan arvioiminen on 24 
metrin päisteillä mahdotonta.

Vauhtia saa olla
Rapidi sietää kunnon kyytiä. Kyl-
vönopeus oli keskimäärin 16 km/ h. 
Jos pelto oli hiukan viettävä, ve-
toteho riitti alamäkeen mentäes-
sä nostamaan vauhdin 19 km/h. 
Silläkään nopeudella kylvöjälki ei 
heikentynyt.

Vetotraktorina 3-metrisellä Ra-
pidilla oli suurimman osan ajas-
ta 4-sylinterinen JD 6420 ja tehoa 
oli lisälastulla 130–140 hv. Polt-
toaineen kulutus oli keskimäärin 
7,8 l/ ha ja keväällä päästiin 16 tun-

nin työpäivän aikana parhaimmil-
laan 30 hehtaariin ja syksyllä, kun 
lannoitemäärä oli pienempi, vas-
taavan työpäivän aikana kylvöä tu-
li 35 ha. Työtulos edellytti, että kes-
ken päivän ei joutunut tekemään 
lajikevaihtoa ja että pellolla oli ai-
na vaunu pystyssä ja että kuskin 
ruokalistassa oli vain sellaista, mitä 
kouralla pystyi ajon aikana suuhun 
mättämään.

Rapid tarvitsee kaksi kaksitoi-
mista liitäntää, joista toinen on la-
taa varten. Päisteajossa käytetään 
vain yhtä vipua.

Rikkoutumisia ei reilun 300 heh-
taarin kylvön aikana sattunut. Syk-
syllä jäi toinen ajoura joskus synty-
mättä. Ohjainyksikkö siitä herjasi-
kin. Sama herja oli näytössä muu-
taman kerran jo keväällä, mutta 

silloin kaikki ajourat vielä tulivat. 
Todennäköisesti virhe johtui antu-
rin likaantumisesta.

Muuten Rapid osoittautui hyvin 
varmatoimiseksi kylvökoneeksi ja 
kylvösyvyys pysyi tasaisena, kun 
vain pelto oli tasainen. Pääosa ke-
vään kylvöistä tehtiin syksyllä ke-
vytmuokattuun peltoon. Hiesusa-
villa kylvöä edeltävä muokkaus teh-
tiin siipiteräkultivaattorilla yhteen 
kertaan ajaen. Multa- ja hietamailla 
ei erillistä kevätmuokkausta tehty 
lainkaan. Kylvö tehtiin suoraan ke-
vytmuokattuun peltoon.

Ohjekirjan ymmärtäminen voi 
tuottaa vaikeuksia. Käännöksen lie-
nee tehnyt henkilö, joka ei tunne 
konetta. r

Väderstad on ostanut 49 % ka-
nadalaisesta Seed Hawk-tehtaasta, 
jonka valmistusohjelma käsittää 
työleveydeltään jopa 20-metrisiä 
sänkikylvökoneita. Väderstad ai-
koo investoida Kanadaan uuden 
tehtaan. Seed Hawk on Vädersta-
diin verrattuna pieni yritys, väkeä 
on vain 40 henkeä, mutta tuotteet 
ovat sellaisia, jotka sopivat erittäin 
hyvin Kanadaan ja myös Itä-Eu-
rooppaan. Sademäärä on kum-
massakin noin 200 mm vuodes-
sa ja se rajoittaa satotasoa. Maan 
käänteleminen hukkaa lopunkin 
veden kasveilta.

Riviväli 25 cm
Kanadalaiset koneet myydään itään 
Väderstadin nimellä, mutta ne val-
mistetaan kokonaan Kanadassa. 
Väderstadin ajatuksena on, että 
kun heillä on tarjota vähäsateisil-
le alueille sopiva suorakylvökone, 
sivussa menee myös Ruotsissa val-
mistettuja koneita. Seed Hawkin 
ja Väderstadin kylvökoneet eivät 
kilpaile keskenään, ne täydentä-
vät toisiaan.

Tulevaisuudessa tehtaat kenties 
tekevät osia toisilleen.

Ruotsissa ei kanadalaista tek-
niikkaa ole tarkoitus myydä.

Seed Hawk on kylvölannoi-
tin, jossa siemenvantaiden väli on 
25 cm. Lannoite sijoitetaan sie-
menrivin viereen, mutta ei samaan 
vakoon.

Itä-Euroopassa tilakoko on jopa 
100 000 ha ja niille lakeuksille 20 
metrin kylvökone on omiaan.

Väderstad osti 
sänkikylvötekniikkaa

Seed Hawkin ri-
viväli on 25 cm. 
Lannoitteelle 
on omat van-
taat ja lannoite 
menee kylvöri-
vin viereen.

Kanadalainen suorakylvökone Seed Hawk on omiaan idän vähäsateisille lakeuksille. Työleveyttä on jopa 20 metriä. 
Veden puute, 200 mm/v rajoittaa satoja ja maan kaikki kääntäminen haihduttaisi lopunkin veden.


