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Puola on Euroopan suurimpia 
maatalousmaita, viljelykelpoista 
peltoa löytyy vajaat 17 miljoonaa 
hehtaaria, mikä on n. 54 % koko 
maan pinta-alasta. Maatiloja on 
pari miljoonaa kappaletta, eli kes-
kimääräisellä puolalaisviljelijällä 
on peltoa suunnilleen 8 hehtaaria. 
Pienimmät tilat ovat Puolan vuo-
ristoisessa eteläosassa, missä kes-
kimääräinen peltoala on kolmisen 
hehtaaria. Suurimmat ja pisim-
mälle koneellistetut taas läntisillä 
tasankomailla, missä peltoa on 30–
50 ha per tila. Suurtiloilla peltoa on 

tuhansia hehtaareita. Valtiontiloja 
on aina ollut hyvin vähän, koska 
Puolan maataloutta ei kollektivi-
soitu kovin innokkaasti; elintarvi-
ketuotanto on pyörinyt pikkutilo-
jen varassa jo vuosikymmeniä. 

Puolan maatalous on kuitenkin 
muuttumassa, tilakoko kasvaa ja 
tilat koneellistuvat voimakkaasti. 
Ennen niin yleisiä hevosvankku-
reita ei enää juuri näe. 

Agro Show 2007
Syyskuun 21.–24. päi-
vinä järjestettiin Poz-
nanin lähellä, Bedna-
ryssa, järjestyksessä 
yhdeksäs kansainvä-
linen maatalousnäyt-
tely Agro Show 2007. 
Näytteilleasettajia oli 
yli 500, joista valtaosa 
puolalaisia.

   Kimmo Kotta

Entinen valtiollinen traktori-
tehdas Ursus on nykyään osa 
PHZ Bumar-yhtymää. Taka-
vuosien jopa 60 000 kappaleen 
vuosivalmistuksesta on tultu 
roimasti alaspäin, viime vuonna 
kaupaksi saatiin vain 1578 
Ursusta. Merkillä ei ollut näytte-
lyssä edes varsinaista osastoa. 
Vanhan Crystal Zetor-pohjaisen 
1634-mallin ohella esiteltiin tä-
mä 74 kW:n nelos-Perkinsillä 
varustettu Ursus 7524.

Crystal Traktor Sp. on vuonna 1984 perustettu traktoreiden osakomponenttien tekoon erikoistunut teh-
das, joka aloitti oman traktorituotannon 90-luvulla. Suurin malli tällä hetkellä on 191 kW:n Orion 260, kuvan 
Orion 13 kuuluu malliston pienimpiin. Sähköisesti hallitusta vaihteistosta on saatavilla valinnaisesti 8 eri 
versiota ja hydrauliikka valittavissa neljästä vaihtoehdosta. Crystal Orion 13:n moottoriteho on 99 kW.

Puolalaisen maatalouden kah-
tiajako näkyi messujen konetar-
jonnassa, esillä oli 30 jalan puimu-
reita ja 30-metrisillä puomistoilla 
varustettuja itsekulkevia kasvin-
suojeluruiskuja, mutta myös 1,2-
metrisiä hinattavia kelasilppureita 
ja parimetrisiä S-piikkiäkeitä. 

Myös länsimerkkejä mukana
Puolalaisten konevalmistajien li-
säksi näytillä oli jokseenkin kaik-
ki tunnetummat läntiset merkit. 
Itäpuolen koneita ei ollut esillä 
muutamaa Belarusta lukuun ot-
tamatta. Erityisen runsaslukuinen 
oli erimerkkisten kasvinsuojelu-
ruiskujen valikoima, myös kevyt-
muokkaimet olivat hyvin edustet-
tuina. Näyttelypaikka on entinen 
sotilaslentokenttä, jonka pääkiito-
radan varteen koneet oli ryhmitel-
ty. Kerran päivässä oli suuri työ-
näytösparaati viereisellä pellolla, 
missä esiteltiin kasvinsuojeluruis-
kuja, sekä muokkaus- ja kylvöko-
neita oikeassa työssä. 

Näyttelykenttä työnäytösaluei-
neen oli mitä loistavin, tieverkos-
to sen sijaan kaoottinen. Sadantu-
hannen näyttelyvieraan käyttämä 
ajoreitti oli huonompi kuin kes-
kimääräinen suomalainen pelto-
tie. Pompottava matkanteko kui-
tenkin kannatti, näyttely oli hyvin 
kiinnostava ja monipuolinen, si-
säänpääsykin oli ilmainen. Jossa-
kin jos kannattaa koneita esitellä, 
niin Puolassa. Siellä on entuudes-
taan toista miljoonaa traktoria, 

jotka tosin ovat enimmäkseen yli 
20 vuotta vanhoja Ursuksia, mut-
ta jos niiden vaihtoväli olisi vaik-
ka 25 vuotta, tarkoittaisi se teo-
riassa n. 40 000 traktorin vuosi-
myyntiä. Tuo lukema jää saavut-
tamatta, mutta tulevaisuudessa 
Puolan traktorimyynti tulee ole-
maan suurta. Siellä toimii tällä 

hetkellä viisi traktorivalmistajaa, 
joiden merkit ovat ainakin osit-
tain kotimaassa tehtyjä. Näiden 
tekemien muutaman tuhannen 
kotimaisen koneen lisäksi myy-
tiin viimevuonna n. 4 700 uutta 
länsitraktoria. 

Puolalaiset maatalouskoneet 
olivat aikanaan ainakin Suomessa 

melko huonossa maineessa, lähin-
nä ronskisti kasattujen 70-luvun 
Ursuksien, Bizon-puimureiden ja 
Sukkela-lantakärryjen ansiosta. 
Nyt eletään uutta aikaa, konei-
den viimeistely ja tekniikka ovat 
hyvää tasoa, eikä valmistajatkaan 
enää viittaa kintaalla laatukysy-
myksille.
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Puolan itäisimmässä kolkassa 
toimiva Pronar Sp. aloitti trakto-
riteollisuutensa v. 1989 lisens-
si-Belaruksien tekemisellä. 17 eri 
mallia teholuokissa 26–195 kW 
käsittävä traktorisarja koostuu 
edelleenkin enimmäkseen Bela-
rus-pohjaisista traktoreista, 
mutta myös läntisempiä sovellu-
tuksia on tuotannossa. Näissä 
länsimalleissa moottoreina on 
Deutz, Mitsubishi, Perkins tai 
Iveco, voimansiirrot toimittaa ZF 
tai Carraro, hydrauliikat Bosch. 
Kuvassa Belarus 1221-traktorin 
pohjalta tehty 96 kW:n Pronan 
1221A.

Farmer Sp. on Puolan traktori- 
valmistajista tuoreimpia, toiminta 
alkoi vuonna 2003. Valikoimaan 
kuuluu viisi mallia teholuokissa 
59–116 kW. Moottorit toimittaa 
John Deere, Iveco tai MMZ 
(Belarus), voimansiirrot Carraro 
tai Steyr. Kuvassa malliston toi-
seksi suurin Farmer F-10244 C1, 
moottori 77 kw:n MMZ, vaih-
teisto synkronoitu 12+4R, paino 
4430 kg.
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IX Miedzynarodowa Wystawa Rolnicza 
eli yhdeksäs kansainvälinen maatalousnäyttely
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Puolan pohjoisosassa sijaitsevasta Mragovosta käsin toimiva 
Farmtrac Tractors Europe Sp. on amerikkalaisomistuksessa. Vali- 
koimassa on 17 taka- ja nelivetoista mallia, teholtaan 23–60 kW. Pie- 
nimmät Escort-mallit pohjautuvat vanhaan Ursus C-330 -traktoriin, 
osa suuremmista Fordin 30-sarjaan. Peruskoneet tehdään ainakin 
osittain Intiassa, loppukokoonpano tapahtuu Puolassa. Kuvassa 
Farmtrac 675DT, jossa 54 kW:n 4-sylinterinen Perkins ja 12-pykäläi-
nen Carraro-suunnanvaihtajavaihteisto.

Polmot on v. 1968 perustettu markkinointiyhtiö, jonka tarkoitukse-
na oli alun perin myydä puolalaisia autoja. Nykyään yhtymään kuuluu 
14 tytäryhtiötä, joista suurimpia on maatalouskoneisiin erikoistunut 
Polmot Warfama. Parin vuoden ajan firma on tuonut maahan ja varus- 
tanut paikallisia tarpeita vastaaviksi kiinalaisia Shandong Foton-trak-
toreita. Saatavilla on neljää 4-vetoista mallia, teholtaan 44–66 kW. 
Kuvan Polmot Foton 824 on 60-kilowattinen, vaihteita 16+R8, painoa 
3990 kg. Moottoreina kaikissa malleissa Perkinsit.

Kiinalaisia Dongfeng-traktoreita markkinoidaan Puolassa merkillä 
Prokmar. 4-vetoinen DF-504 on teholtaan 36,8 kW, moottori on 
4-sylinterinen 3,3-litrainen suoraruiskutusdiesel. Vaihteita 12 eteen, 
4 taakse, huippunopeus 36,5 km/h. II-kategorian nostolaite, nostote-
ho 900 kg. Traktori painaa varusteineen 1920 kg.

Eteläkorealainen LS Agricultural Machinery aloitti traktoreiden teon 
v. -77 lisenssi-Fiateilla, ensimmäinen kokonaan oma malli esiteltiin 
v. -84. Nykyään LS-mallisto käsittää 16 eri mallia tehoiltaan 27–57 hv. 
Kuvassa suurin LS N60, jossa 4-sylinterinen 2,5-litrainen Mitsubishi-
diesel. 16-nopeuksinen suunnanvaihtajavaihteisto, huippunopeus 
30 km/h.

Agro Show:ssa esiteltiin jopa 12-teräisiä hinattavia paluuauroja, 
mutta myös pientilalliset oli huomioitu tarjonnassa. Wirax-sarka-auroja 
tehdään 2–5-teräisinä, jäykkärunkoisen 3-siipimallin paino kuorinta-
terillä ja pakkerin vetolaitteella on 280 kg. Firma on erikoistunut nimen-
omaan pienempiin traktorityökoneisiin, esillä oli ketjupöyhimiä, 20-piik-
kisiä S-äkeitä, 6-metrisiä kasvinsuojeluruiskuja ym.

Pracowniczy Osrodek Maszynowy tekee ruuvikuljettimia, imupai-
nelietsoja, keskipakolevittimiä, lietepumppuja, pintaäkeitä ja liete-
pumppuja. Etunostolaitekiinnitteinen POM Brodnica 4 -pakkeri on 
tämän vuoden uutuus.
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Puolalainen näkemys suorakylvökoneesta on lautasmuokkain, 
jonka päälle on pultattu kylvökone. Piensiementen kylvö suoraan 
sänkeen on yksinkertaisimmillaan mahdollista Bury-lautasmuok-
kaimen ja sähkökäyttöisen keskipakoislevittimen yhdistelmällä.

Unia-konsernin valmistama työleveydeltään 6-metrinen Atlas XXL 
-muokkaus-kylvöyhdistelmä koostuu 400 mm crosskill-jyrillä varus-
tetusta hanhenjalkakultivaattorista ja säiliötilavuudeltaan 1,1-kuutioi-
sesta Kraj Mazur -kiekkovannaskoneesta. Yhdistelmän tyhjäpaino on 
reilut 7 tonnia, vetovoimaa tarvitaan 210 hv:n edestä.

Kasvinsuojeluruiskuja oli esillä alun kolmattakymmentä merkkiä, 
näyttävimpiä olivat tietenkin itsekulkevat koneet. Puolalainen Mos-
kit P351 on varustettu hydrostaattisella voimansiirrolla, peruskone 
on 90 hv:m Pronan 82 (Belarus MTZ-82). Ruiskutuspuomiston saa 
18–24 metrisenä, säiliö 4 m³, kaikki ruiskutustoiminnot ovat tieto-
koneohjattuja.

Jotakuinkin keskellä Puolaa sijaitsevassa Kutnossa tehty Bury 
Kondor 4000/24 liikkuu portaattomasti nopeuksilla 0–40 km/h, 
suurin suositeltu työvauhti on 20 km/h. Moottorina on 180 hv:n 
Perkins, säiliö on 4000-litrainen, peruspuomi 24-metrinen. Pumpun 
tuotto suurimmillaan 500 litraa minuutissa.

Bury Pelikan H on simppeli perusruisku, puomiston 
leveys valittavissa välillä 12–27 m, kaikki toiminnot hyd-
raulisia. Saatavilla myös Standard-malli ilman hydrau-
liikkaa, sekä ilma-avusteinen Pelikan Vento. Säiliötila-
vuudet 1000–3100 litraa.
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Wirax 125:n kaltaisia laitteita on Suomessa ollut saatavilla joskus 
60-luvun alussa. Hinattavan kelasilppurin työleveys on 125 cm, paino 
900 kg ja esitteen lupaama työsaavutus 0,45 ha tunnissa. Pari muuta-
kin vastaavanlaista konetta oli näytillä.

Esittelytaulun mukaan Zamet-noukinvaunu on tarkoitettu lehmien, 
hevosten ja hanhien niittoruokintaan sekä erilaisten yrttien niittoon ja 
kuivauspaikalle siirtoon. Lisävarusteena noukintalaite.

Sipma Sa. on Puolan vanhimpia maatalouskonevalmistajia. Firman 
historia alkaa vuodesta 1835, tuon ajan tunnetuimpia tuotteita olivat 
puimakoneet. Nykyään Sipma tekee kaikkea rehuntekoon liittyvää, 
kuten tarkkuussilppureita, apevaunuja, niittokoneita, valssimyllyjä, 
kaikenlaisia paalaimia sekä käärintäkoneita. Myös etukuormaimet, 
lantavaunut ja keskipakoislevittimet ovat ohjelmassa. Sipma Z-224 
edustaa harvinaiseksi käyneitä pikkupaalaimia.

Insinööri Antoni Stolarskin v. -84 perustama SaMASZ on kehittynyt 
pienestä perunannostokoneita tehneestä kyläpajasta yli 300 työnte-
kijän heinäkonetehtaaksi. Tuotannossa on tällä hetkellä lieriö- ja lau-
tasniittokoneita, nostolaite- ja hinattavia niittomurskaimia, sekä pöy-
himiä, karhottimia ja tuubikäärintäkoneita. 1,1-metrinen SaMASZ 
KWF110-piennarmurskain painaa 1300 kg, josta niittopään osuus 
190 kg. Puomin ulottuvuus 5,5 metriä.
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Rolmako-lisäpöytä on ratkaisu rypsin ja muiden pitkäkortisten 
kasvien puintiongelmiin, varustus voidaan tehdä tilauksesta mihin 
tahansa puimuriin. Sivuteriä saa myös erikseen. Firma tekee kai-
kenlaisia puimurivarusteita sekä tarvikeosia yleisimpiin merkkeihin. 
Muita tuotteita ovat mm. käärintäkoneet ja kultivaattorit.

Puolassa vil-
jellään runsaasti 
maissia, vahva-
kortisen kasvin 
puintiin tai tuo-
rerehuksi korjuu-
seen tarvitaan 
erikoismallinen 
leikkuupöytä. 
Järjestelmässä 
joka riville on 
oma leikkuulait-
teensa, jossa 
ketju vetää kort-
ta leikkuuterille, 
kaksi hammas-
tettua rullaa 
kohottaa kortta 
ylöspäin ja alim-
maisena pyörivä 
niittolautanen 
katkaisee korren.

Araj-viljankuivaajia tehdään 13 eri mallia 8 kuution vaunukuivurista 
25 metriä korkeisiin 135 m³ vetäviin alipainekuivureihin. Suurimman 
mallin lämpöteho on 4000 kW ja sähköteho 73,2 kW. Kuvassa kiin-
teistä kuivureista pienin S22P, jonka tilavuus on n. 9 tonnia vehnää ja 
lämpöteho 288 kW. Hyvin monessa kuivurissa oli kaasupolttimet.

Pedrotti Polska SP. tekee pelkästään vaunukuivureita, vetoisuu-
deltaan 5–66 m³. Kuvassa suurempaan Large Maxi-sarjaan kuuluva 
220–250 E, jonka tilavuus 31 kuutiota, lämpöteho 1150 kW, sähkö-
teho 47 kW ja ilmamäärä tunnissa 50 000 m³. Kuivurin varusteisiin 
kuuluu suojapressu ja esipuhdistin.
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Saksalainen Hemas Farmer 220-
puimuri on valmistajan suurin 
malli. Leikkuupöydät valittavissa 
3-, 3,6- tai 4,2-metrisistä, puinti-
kela 450mm x 1040 mm, kohlin-
pinta-ala 3,45 m², seulasto 2,6 
m², viljasäiliö 3,5 m³, mootto- 
ri 4-sylinterinen 132 hv:n Perkins.

Akpil-tehtaan tuotevalikoima käsittää leikkuupuimurei-
ta ja traktoreita lukuun ottamatta lähes kaikki maatalous-
koneet. Tärkein tuoteryhmä on pienet ja suuret perunan-
nostokoneet. Akpil Kartofel-perunapuimuri on tehtaan 
kallein tuote, eräs halvimmista taas etualalla oleva Bulwa 
1 -elevaattorikone.

Puolan koillisosassa, Sokol-
kassa, tehdään Metal-Fach 
-merkkisiä pyöröpaalaimia, kää-
rintäkoneita, etukuormaimia, 
pöyhimiä ja apevaunuja. Pää-
markkinat ovat toistaiseksi 
olleet kotimaassa. Metal-Fach 
T-659 aapevaunua on saatavana 
joko 6, 9, 11 tai 13 kuution säi-
liöllä. Pystyruuvissa on mallista 
riippuen 6, 8 tai 10 leikkuuterää. 
Kuvan vaunussa on keskieu-
rooppalaiselle vetolaitteelle 
tarkoitettu aisa.

Puolalaisessa keittiössä käytetään paljon kaalia, 
maan erinomaisessa kansallisruuassa, bigosissa sitä 
on erityisen runsaasti. Kaalin suikaloimisesta selvi-
tään kotikeittiöissä veitsimenetelmällä, mutta suur-
taloudet tarvitsevat jo erikoiskalustoa.

Vankkurit olivat Puolassa yleisiä hevosaikana, eikä nii-
tä ole unohdettu vieläkään. Lannanlevittimissä vankkuri-
rakenne on harvinaisempi, mutta 4 tonnia kantavassa 
CynkoMet-vaunussa se kuitenkin on käytössä. Kuvan 
vaunu oli näyttelyn pienin, suurin oli ranskalainen 4-akse-
linen Brochard, jonka kantavuus oli 42 tonnia ja lavan 
mitat 2,5 x 14 m.

Meprozet tekee lietevaunuja 
3 kuutiosta 24 kuutioon, vaunut 
ovat galvanoituja, myös muovi-
sia säiliöitä on saatavana. Lisä-
varusteena löytyy erilaisia letku-
levittimiä, kuvassa yksinkertaisin 
malli. Määränsäätö tapahtuu 
levitysletkun juuressa olevia 
kuristuslevyjä kääntämällä.

Suuren pitkulaisen tunkion tai 
kompostin kääntämiseen tarvi-
taan etukuormaaja, lannanlevitin 
ja paljon aikaa. Brodnica-kään-
täjällä homma hoituu hetkessä 
ja komposti muotoutuu juuri 
oikeaan kuosiin.
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