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BelAgro-2008

Valko-Venäjä (venäjäksi Bela-
rus) on maapinta-alaltaan vajaan 
puolikkaan Ruotsin kokoinen, eli 
207 600 km², asukasluku 9,7 mil-
joonaa, joista 72,8 % kaupunkilai-
sia. Pääkaupunki Minskissä asuu 
1,8 miljoonaa henkeä. Maatalous-
maata löytyy 8,7 miljoonaa heh-
taaria, josta viljeltyä 5,6 miljoonaa 
hehtaaria.

Kolhoosi- ja sovhoositoimin-
taa ei ole missään vaiheessa lope-
tettu, joten pelloista 80 % on val-
tion omistuksessa. Yksityinen vil-
jely on periaatteessa mahdollista, 
mutta ei varmasti helppoa. Met-
sää on 38 % maapinta-alasta ja se 
on kokonaan valtion omaisuutta. 
Maatalouden parissa työskente-
lee 10 % väestöstä, bruttokansan-
tuotteesta maatalouden osuus on 
7,5 %. Vielä 15 vuotta sitten vas-
taava luku oli 37 %. 

Maan teollisuuslaitoksista tär-
kein on Minskin traktoritehdas, 
joka tuotti viime vuonna 60 000 
Belarus-traktoria. Neljännek-
si suurin teollisuusyritys on sa-
donkorjuukoneisiin erikoistunut 
Gomselmaš. Muita merkittäviä 
maatalouskonevalmistajia ovat 
mm. Brestselmaš, Bobruiskselmaš 
ja Lidagroprommaš.   

Valko-Venäjällä on n. 1,5 miljoo-
naa lypsylehmää ja 3,6 miljoonaa 
sikaa. Vilja-alasta 70 % on rehun-
tuotannossa. Kanankasvatus on 
keskitetty 37 jättikanalalle. Peru-
naa valkovenäläiset syövät suhtees-
sa eniten koko maailmassa, pottua 
kasvaa yhteensä 500 000 hehtaaril-
la, josta suurtilojen osuus on vain 
10 %, eli perunamaa on joka mö-
kissä. Yli 50 000 hehtaarilla kasvaa 
pellavaa, mikä tekee kolmannek-
sen IVY-maiden yhteistuotannosta 

ja 16 % Euroopan tuotannosta. 
Valko-Venäjän maatalous on 

tappiollista, mutta mahdollista 
valtion vahvojen tukitoimien an-
siosta. Suurin syy vuolaisiin tu-
kivirtoihin on kaiketi president-
ti Lukašenkon lukkarinrakkaus 
maatalouteen, onhan hän entinen 
kolhoosinjohtaja.

Länsimerkit ovat tulossa
Minskin messupaviljongissa järjes-
tettiin 18. BelAgro-maatalousnäyt-
tely. Näytteilleasettajia oli 407 yh-
teensä 16 eri maasta. Suurin osal-
listujamaa oli tietenkin Valko-Ve-
näjä, jonka osuus oli 74 %, seuraa-
vaksi suurimmat osallistujavaltiot 
olivat Venäjä ja Saksa yhtä suurilla 
lukemilla, sekä Italia ja Puola. Olipa 
mukana viisi suomalaistakin yri-
tystä (Faba, Pellonpaja, Rehuraisio, 
Suomen Broiler ja konsulttifirma 

Suomen Rekon). Maajakauma ei 
anna oikeaa kuvaa tarjonnasta, sillä 
monella valkovenäläisellä osastolla 
oli näytillä tuontimerkkejä. 

Tapahtumana BelAgro muistut-
taa entisajan kesänäyttelyitä; kaik-
ki esillä ollut liittyy tavalla tai toi-
sella maatalouteen, koneiden li-
säksi oli mahdollista tutustua kas-
vin- ja karjanjalostukseen, maata-
louskemiaan sekä tietenkin eläin-
osastoon. 

Parhaat esittelypaikat olivat 
suurilla läntisillä merkeillä, Be-
larusta ja paria muuta paikallista 
suurvalmistajaa lukuun ottamat-
ta. Osaston koon ja koneiden lu-
kumäärän perusteella olisi pian 
luullut, että valkovenäläiset aje-
levat enimmäkseen John Deerel-
lä, Claasilla tai New Hollandilla, 
mutta käytännössä länsimerkit 
ovat vielä harvinaisia. n

Valko-Venäjä on vahva 
maatalousvaltio ja toi-
sin kuin muissa IVY-
maissa, valtio antaa 
maataloudelle vahvaa 
tukea. Tämä näkyy kai-
kessa, jokainen hehtaa-
ri on viljelyksessä, eikä 
esim. Baltiassa ja Venä-
jällä tyypillisiä vanhoja 
peltoheittoja näy edes 
kaupunkien liepeillä. 
Paikallinen maatalous-
koneteollisuus pyörii 
myös vilkkaana, mut-
ta monikansalliset val-
mistajat ovat hivuttau-
tumassa Valko-Venä-
jänkin markkinoille.   

n   Kimmo Kotta

Maatalous esittäytyi 
keskellä miljoonakaupunkia

Belagro-näyttely on järjestetty Minskin messupaviljongissa 18 kertaa, ajankohta on kesäkuun alkupuo-
lella. Tänä vuonna näytteilleasettajia oli nelisensataa ja vieraita vajaa 30 000. Näyttelyalue on pinta-alal-
taan 18 080 m², josta omaperäisen näköisen messuhallin osuus on 2800 m².

Traktoreista parhaiten oli esil-
lä kansallismerkki Belarus, mut-
ta myös kaikilla suuremmilla län-
simerkeillä oli laajat ja kattavat 
osastot. Jokseenkin keskellä 
Minskiä sijaitseva Belarus-teh-
das tekee 24 perusmallia, tehoil-
taan 57–300 hv. Viennistä suurin 
osa menee Venäjälle sekä tiettyi-
hin Aasian maihin.

Minskin tehtaan li-
säksi Belarus-ryhmään 
kuuluu 12 pienem-
pää tehdasta ympä-
ri Valko-Venäjää. Niis-
sä tehdään mm. pie-
niä kiinteistöhuolto- ja 
puutarhatraktoreita, 
sekä teollisuus- ja met-
sätraktoreita. Kuvas-
sa pienin Belarus-mer-
killä markkinoitu ko-
ne, 9-hevosvoimaisella 
Honda-moottorilla va-
rustettu Motoblok 09H, 
jota tehdään Smorgo-
nin tehtaassa.

Vladimirin tehdas teki 1988 miljoonannen traktorinsa, mutta toinen 
miljoona saattaa olla tiukassa. Mallistoon kuuluu nyt 10 mallia tehoil-
taan 32–48 hv, kuvassa ilmajäähdytteinen 2-sylinterinen 36 hv:n VTZ- 
T30A, joka on säilynyt 4-vetoa lukuun ottamatta liki muuttumattoma-
na lähes 40 vuotta.

Vladimirin tehtaan valikoimis-
sa on myös 32-hevosvoimainen 
VTZ-30SŠ-työkoneenkantaja, 
jonka omapaino on 2500 kg ja 
kantavuus 1000 kg. Näiden Neu-
vostoliitossa aikanaan hyvinkin 
suosittujen koneiden tuotanto 
aloitettiin Harkovissa 50-luvun 
puolivälissä, Vladimirin ensim-
mäinen kantaja valmistui 90-lu-
vun lopulla.

Vuonna 1998 perustettu Dorelektromaš tekee Belarus-pohjaisia 
”lusikka-haarukoita”, kaapeliojakaivureita, asfalttileikkureita, murs-
kaimia, kairoja, lumilinkoja ja nostimia. Ykköstuote on kaapeliojako-
ne, seuraavana kuvan DEM-114 kaivurikuormaaja. Koneet tehdään 
alusta loppuun Valko-Venäjällä, mutta komponenteista melko suuri 
osa tulee lännestä.
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Saksalais-valkovenäläinen yhteisyritys MAZ-MAN on vuodesta 
1997 lähtien tuottanut kuorma- ja vetoautoja sekä dumppereita. Kah-
den vuoden ajan on tehty myös BME-1560 -pyöräkuormaajia lähinnä 
maatilojen ja kiinteistöhuollon tarpeisiin. Moottori on 81 hv:n MMZ, 
akselistot toimittaa italialainen Carraro. Nostovoima n. 1500 kg, mur-
tovoima kauhan kärjessä n. 3000 kg.

Chetra on venäläinen jättiyritys, johon kuuluu puolenkymmen-
tä suurta konetehdasta. Länsisiperialainen Kurganmašzavod tekee 
Chetra MKSM-pienkuormaajia joko Hatz- tai Cummins-moottoreilla 
varustettuna, joiden tehot ovat 44–50 hv. Koneen työpaino on 2800 
kg ja suurin nostovoima moottorityypistä riippuen 800–990 kg.

Belaruksen Smorgonin aura-
tehtaalla on paneuduttu ajoker-
tojen vähentämiseen ja päädytty 
auratyyppiin, jossa osa siives-
tä on korvattu nestemoottorin 
pyörittämällä murskaussiivikol-
la. Propelli hajottaa viilut, tulok-
sena kylvövalmis alusta. Testi-
oloissa kone on toiminut hyvin, 
mutta yleisessä jakelussa laite ei 
vielä ole.

Valko-Venäjän länsiosissa, 
Brestin kaupungissa, on vuodes-
ta 1963 saakka toiminut ”Brests-
kij Elektromehanitšeskij Zavod”, 
joka viime vuosina on erikoistu-
nut kylvökoneisiin. Bereste AP-
PM-4 -suorakylvökone koostuu 
lautasmuokkaimesta, kiekko-
vantaista sekä jälkijyrästä ja -ha-
rasta. Nelimetrinen kone painaa 
tyhjänä 5500 kg, siemensäiliö on 
3 m³ ja toimivuus taataan vielä 
18 km/h vauhdissa.

Niin ikään läntisellä Valko-Ve-
näjällä toimiva Lidagroprommaš 
tekee puimureita, kylvökonei-
ta, pintalevittimiä ja perävaunu-
ja. Kylvökonepuolella ollaan tii-
viissä yhteistyössä Gaspardon 
ja Lemkenin kanssa. APP-6D 
-lautasmuokkain-kylvökoneyh-
distelmä on työleveydeltään 6 
m, siemensäiliöön mahtuu 2300 
l ja kylvövantaita on 48 kpl. Tyh-
jäpainoltaan päälle viisitonninen 
kone tarvitsee veturikseen vä-
hintään 250 hv:n traktorin.

Vanhan järjestelmän aikaan jokainen tehdas erikoistui omalle alal-
leen ja tuotti tavaraa minkä ennätti, laadusta tai markkinoinnista ei 
tarvinnut välittää. Uuden ajan koittaessa moni tehdas joutui etsimään 
hyviä sivubisneksiä, kun entisiä tuotteita ei enää tarvittu (tai huolit-
tu) rajattomasti. Gomelskij Radiozavod tuotti aiemmin pelkästään ra-
diotekniikkaa, kaapelien yms. viestintävälineiden ohella nykyään teh-
dään mm. sadettimia, perävaunuja ja kuvan riviväliharjoja vihannes-
maille.

Bojarin (pajari) PUS-15 -rehuvaunun kuorma purkautuu hydrauli-
sen työntölevyn avulla, 35-kuutioisen vaunun omapaino on 5,5 ton-
nia. Saatavilla on vankkuri- ja telikärryjä. Valmistajatehdas Voronovs-
kaja Selhoztehnika tekee rehuvaunujen lisäksi lietevaunuja sekä rek-
kojen puoli- ja täysperävaunuja.

Lidselmash-tehtaan 
PPR-F -pyöröpaa-
laimia tuotiin takavuo-
sina Suomeenkin. Aika 
pitkälti Kronen vanhoja 
malleja muistuttava ää-
rimmäisen yksinkertai-
nen paalain ei ole pa-
rissakymmenessä vuo-
dessa muuttunut yh-
tään. Paikalliset käyt-
tävät pyöröpaalaimia 
heinän ja oljen korjuus-
sa, säilörehu tehdään 
lähes poikkeuksetta 
ajosilppureilla.
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Valko-Venäjällä viljellään ja syödään perunaa eniten koko maailmassa väkilukuun 
suhteutettuna, niinpä naapurivaltiot käyttävät valkovenäläisistä nimitystä bulbashi, 
mikä tarkoittaa perunansyöjää. Maan neljänneksi suurin teollisuusyritys Gomselmaš 
tekee sadonkorjuukoneita joka lähtöön, myös perunannostoon. Kuvassa kaksirivinen 
Polesje PT22 -perunapuimuri, jonka luvataan selviytyvän tunnissa 0,3–1 hehtaarin pe-
runoista. Valmistuksessa on hyödynnetty jonkin verran saksalaisia komponentteja.

Myös pellava on Valko-Venäjällä yleinen viljelykasvi, mutta sen korjuussa tarvitaan omat 
erikoiskoneet. Gomselmaš Palesse KLS-3,5 -nyhtökone korjaa kuitupellavan varret säiliöön-
sä ja tarvittaessa ottaa talteen myös siemenkodat. Tunnissa saadaan korjuuseen n. hehtaa-
rin pellavat, ihmekoneen moottori on 105-hevosvoimainen MMZ.

Venäläisvalmisteinen Vihr (pyörre) PSM-
10M -nousuilmalajittelija on varustettu ”ape-
vaunutyylisellä” lastauslaitteella. Lastauspää 
työnnetään suoraan viljakasaan, puhtaat jy-
vät tulevat pitemmästä kierukasta, roskat ja 
kevyet jyvät lyhemmästä, pöly jää sivulla ole-
viin säkkeihin. Laitteelle luvataan olosuhteista 
riippuen 10–20 tonnin tuntiteho, sähköteho on 
yhteensä 15 kW.

Kuormaajien yms. ohella Amkodor tekee myös vil-
jankuivureita ja lämmittimiä. SZK-15 -kuivurin teho 
6 % kosteudenpoistolla on 15 tonnia/h, sähköteho 
54 kW, lämpöteho n. 850 kW ja ilmamäärä 48 000 m³ 
tunnissa. Tilavuus valitaan asiakkaan toiveiden mu-
kaan, samoin lämmönlähde.
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Merkkimiehiä 8

Belarus-Rami

n   Kimmo Kotta

Meriläisen tilalla, Sotkamon Naa-
purinvaarassa, tehtiin traktori-
kauppoja toukokuussa 1966. Lähi-
tienoiden metsäajurit olivat hank-
kineet Belaruksia ja olleet konei-
siinsa yllättävän tyytyväisiä. Niin-
pä Meriläiset uskaltautuivat osta-
maan pieneksi käyneen A-malli-
sen Zetorinsa tilalle tuliterän Be-
larus MTZ-50:n. 

Merkkivalinnassa painoi huo-
mattavan paljon traktorin huokea 
hinta sekä hyvä maastokelpoisuus, 
Naapurinvaaran maisemissa kun 
riittää kaltevia pintoja ja lumisia 
talvia. Belarus palveli pitkään, sen 
tunnetusti laiskaan tuntimittariin 
ennätti tulla 20 000 tuntia. Suu-
rin ja ainoa ongelma oli 13 vuo-
den jälkeen tapahtunut kampiak-
selin katkeaminen. Muuten vara-

osakulut koostuivat tuulettajan 
hihnoista yms. kulutusosista. Rai-
mo Meriläinen oli Belaruksen tu-
lemisen aikaan 9-vuotias, koulu-
poikana saadut Belarus-virikkeet 
olivat ilmeisen myönteisiä, koska-
pa merkkiuskollisuutta on riittä-
nyt 42 vuoden ajan. 

Traktorimatkailija 
Meriläisessä on ollut kaikkiaan 21 
Belarusta, joista 3 on myyty ja sa-
man verran purettu. Uutena on 
ostettu kaksi konetta, ensimmäi-
nen MTZ-50 ja vuonna -88 han-
kittu nelivetoinen Belarus Agross 
826. Kaikki eivät ole olleet työkäy-
tössä, melkoinen liuta on Ramin 
keräilymielessä hankkimia. Kaik-

kea muutakin talleista löytyy; Ze-
toreita, Piikkilangankiristäjä, Fiat, 
ilmajäähdytteinen LTZ, Täystuho 
jne. 

Kaikkiaan Raimo hallinnoi yli 
kahtakymmentä traktoria. Vuon-
na -89 alkanut vanhojen konei-
den keräily ei ole ainoa harrastus, 
vapaa-aika kuluu myös moottori-
pyörän selässä, sotahistorian tut-
kimisessa ja konemiehelle aika 
harvinaisessa lajissa, puutarhan 
hoidossa. Työkseen Raimo kou-
luttaa tulevia metallimiehiä Kai-
nuun ammattiopistossa. 

Muutaman kerran Raimo Me-
riläinen on tankannut Belaruk-
sen täyteen, samoin eväsreppun-
sa, ja lähtenyt pisimmillään lähes 

tuhannen kilometrin traktorireis-
sulle. Eikä millään viimeisenpääl-
le mukavalla ja nopealla liiken-
netraktorilla, vaan karulla met-
säkäyttöön varustellulla Super-
Belaruksella. Rami pitää Belarus-
ta oivallisena harrastustraktori-
na, jossa on runsaasti hyviä puo-
lia. Rakenne on yksinkertainen ja 
luotettava, eikä varaosien saannis-
sa tule ongelmia. Vuosina 1964-
2008 tehtyjen traktoreiden osista 
kun useimmat ovat vaihtokelpoi-
sia. Parhaina hän pitää 800-sarjan 
traktoreita; niissä on hyvät moot-
torit ja nopeat voimansiirrot, voi-
maakin kuin pienessä kylässä. 

Ensimmäistä Belarusta osta-
van kannattaa kiinnittää huomio-

Raimo Meriläisen Belarus-ura alkoi reilut 40 vuotta sitten, jolloin kotitilalle hankittiin ensimmäinen 
MTZ-50 -traktori. Kuvan 4-vetoiset MTZ-52 -mallit ovat myöhempiä hankintoja, mutta samalta aikakaudel-
ta.

ã

Valko-Venäjän vilja-alasta 70% 
menee rehuksi. Koska puintikos-
teudet ovat samaa luokkaa kuin 
meilläkin, on viljan tuoresäilön-
tä alkanut kiinnostaa. Pari firmaa 
esitteli uutuutenaan tismalleen 
samanlaista tuubipakkaajaa, ku-
van UPZ-20 -pakkaaja sulloo 
murskeviljan halkaisijaltaan puo-
litoistametriseen pussiin, jonka 
pituus voi olla lähes rajaton. Te-
hoa pakkaaja ottaa n. 50 kW.

Ensimmäinen valkovenäläinen itsekulkeva ja -lastaava apevaunu 
Kormilets SZRK-22 sai näyttelyssä ensiesittelynsä. Vaunu on tehty 
italialaisen vaunuvalmistaja Italmix:in lisenssillä. 22 m³ vetoinen ape-
kone liikkuu 175 hv:n Ivecon vauhdittamana, vaihteita on 9 eteen ja 
taakse. Pituutta on työkunnossa 8,6 metriä, leveyttä 2,5 m ja korkeut-
ta 3,2 m. Koko komeus painaa tyhjänä 13 300 kg.

Kansallisen tiedeakatemian käytännöllistieteellinen keskus, eli 
”Nautšno-praktitšeskij tsentr NAN” on vuonna 1947 perustettu pai-
kallinen tutkimuslaitos, jonka tarkoituksena nykyään on tuoda käy-
tännön viljelyä ja koneteollisuutta lähemmäksi toisiaan. Laitoksella on 
paneuduttu mm. perunanviljelykalustoon, joista näytteenä pyörivillä 
piikkivantailla varustettu hara ja lastausjärjestelmä.

Veles-eläinvaa’alla voidaan 
tehdä punnituksia vaikka lasta-
uksen yhteydessä, pienimmän 
mallin punnituskyky on 500 kg, 
suurimman 2000 kg. Vaakaan on 
mahdollista ottaa sähköt verk-
kovirrasta tai akusta (12 tai 24 V). 
Laite toimii häiriöttä lämpötilois-
sa -30...+45. Tekniikalle anne-
taan 10 vuoden takuu, valmistaja 
on OAO Brestmaš, Brestin kau-
pungista.

OAO Gomelagrokomplekt on viimeisen 15 vuoden ajan keskit-
tynyt pelkästään lypsykoneisiin. Valkovenäläiset puhuvat Jolotška 
(joulukuusi)-lypsyasemasta, millä tarkoitetaan meikäläistä kalanruo-
to-tyyppiä. Paikalliset karjat ovat suuria, niinpä tarjolla on pelkästään 
lypsyasemia, pienin Jolotška-asema on 12-paikkainen ja tarkoitettu 
200 lehmälle. Suurimmat mallit ovat 32-paikkaisia.
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ta yleisvaikutelmaan, vesipumppu 
saattaa olla tiensä päässä, sylinteri-
kansi voi fuskata vesitilaan varsin-
kin 500-sarjalaisissa, sähköissäkin 
on joskus hankaluuksia. Mitään 
ylipääsemättömiä ongelmia nämä 
eivät kuitenkaan ole.

Беларусь-группа Финляндия 
Raimo Meriläisellä on omas-
ta mielestään jo riittävästi trak-
toreita, joskin haaveena on saada 
kokoelmaan kaikki vanhimmat-
kin Belarus-versiot, eli MTZ-2 ja 
MTZ-5. Jos joku tulee tarjoamaan 
kohtuuhinnalla Harkovan tehtaan 
runko-ohjattua T-150K:ta, niin 
kaupat tehdään tuotapikaa. Myös 
DT-75 -telakone on toivelistal-
la. Ramin naapurustossa sekä lä-
hipitäjissä on muitakin ”traktori-
löylynlyömiä”, niinpä jokasyksyi-
seksi perinteeksi on muodostunut 
yhdistetty traktorimiesten pikku-

joulu ja kyntöpäivä, joka järjeste-
tään syys-lokakuussa. 

Hieman laajemmissa puitteis-
sa toimitaan merkkikerho ”Bela-
rus-gruppa Finljandijassa, jonka 
perustajajäseniin Raimo kuuluu. 
Syksyllä 2007 perustetussa Bela-
rus-kerhossa on tällä hetkellä (hei-
näkuu 2008) vajaat 80 jäsentä. 

Kerhon toimenkuvaan kuuluu 
fanituotteiden myynti, retkeily ja 
tulevaisuudessa myös julkaisutoi-
minta. Hyvin tärkeäksi on havait-
tu nettisivuston välityksellä an-
nettu tekninen neuvonta, siellä on 
löydetty kiperiinkin kysymyksiin 
ratkaisut. Belarus-asioista kiin-
nostuneet tavoittavat Raimo Me-
riläisen numerosta 0500-186 206, 
sähköpostiosoite on raimomeri-
lainen@belkku.fi . Belaruskerhon 
toimintaan pääsee tutustumaan 
netissä www.belkku.fi

70-luvun alun Super-Belaruksesta pudotetaan kesän ajaksi puo-
litelat pois, koska sitä tarvitaan traktorimatkailuun. Pisimmät pohjoi-
sen keikat ovat olleet 960 ja 750 km, lyhempiä parin- kolmensadan ki-
lometrin pyrähdyksiä Rami tekee tämän tästä.
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