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Agritechnica 2009

Maatalouskone-
teollisuudessa 
paha notkahdus

Vuosi sitten alkanut maatalous-
koneiden kysynnän heikkenemi-
nen on dramaattinen. Alkuvuo-
den 2009 teollisuus eli vielä niillä 
tilauksilla, mitä se oli saanut vuo-
den 2008 puolella. Kesän jälkeen 
tyssäsi. Vuoden 2009 liikevaihdon 
arvioidaan Saksan maatalousko-
neteollisuudessa putoavan edel-
lisestä vuodesta 25 % ja vuodelle 
2010 odotetaan lisää laskua. Ni-
mittäin heinä–syyskuun aikana 
2009 teollisuuden saama tilaus-
kanta putosi edellisen vuoden 
vastaan aikaan verrattuna 41 %. 
Tämä ilmenee Saksan maatalous- 
koneteollisuuden VDMA:n ra-
portista.

Saksan omat markkinat vetivät 
tänä vuonna vielä suhteellisen hy-
vin ja ensi vuodellekaan ei ennus-
teta enempää kuin 10 % laskua. 

Venäjä ja Ukraina
Varsinainen murheenkryyni on 
itämarkkinat. Vienti Venäjälle on 
laskenut 60–70 %. Merkittävim-
mille maatalouskoneille Venäjä 

asetti tuontitullin ja tuon-
tikoneet pudotettiin pois 
rahoitustuen piiristä. Tä-
mä on kova isku monil-
le saksalaisille valmistajil-
le, joille Venäjästä oli yht-
äkkiä tullut tärkein vien-
timaa. Vienti Ukrainaan 
kasvoi vuonna 2008 yli 
50 %, mutta vuonna 2009 
sinne ei ole saatu uusia ti-
lauksia käytännöllisesti 
katsoen lainkaan ja van-
hoja tilauksia on peruutet-
tu tai siirretty hamaan tu-
levaisuuteen.

Ranska
Ranskan maatalouskone-
markkinat ovat Euroopan 
suurimmat ja siellä tilanne 
on samankaltainen kuin Saksassa: 
alkuvuosi meni edellisenä vuon-
na saatuja tilauksia toimitettaessa 
ja nyt tilauksia tulee harvakseen. 
Tammi–syyskuun välisenä aikana 
saatujen traktoritilausten määrä 
laski jo 37 % ja suurissa hevosvoi-
maluokissa lasku oli sitäkin suu-
rempi. Vuodelle 2010 ei nähdä sen 
kummempaa valoa.

Italia
Italia on poikkeus laskevilla mark-
kinoilla. Siellä ei ole koettu mer-
kittävää maatalouskoneiden me-
nekin laskua, eikä sitä odoteta 
myöskään vuonna 2010. Syyskuun 
loppuun mennessä Italiassa rekis-
teröitiin traktoreita 4 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Syynä tä-
hän on Italian maataloudessa me-
neillään oleva voimakas rakenne-
muutos: pienet tilat lopettavat ja 
kooltaan kasvavat tilat investoi-
vat.

Bulgaria, Romania ja Puola
Romaniassa ja Bulgariassa ovat 
näkymät edelleen hyvät. Viljelijät 
saavat näissä maissa huomattavia 
investointitukia uusia koneita os-
taessaan ja tätä etua on siellä myös 
käytetty hyväksi. Puolassa maata-
louskoneiden menekki on tähän 
mennessä osoittanut vain vähäistä 
laskua, ja vaikka puolalaisten vil-
jelijöiden keskuudessa tehty kyse-
ly osoitti pessimismin kasvaneen, 
myyjät ovat edelleen optimisti-
sia. Investointitarve on nimittäin 
maassa edelleen suuri.

Englanti
Englannin markkinoilla on vai-
kuttanut punnan heikkeneminen. 
Se on yhtäältä merkinnyt sitä, että 
EU:n maksamat tuet ovat englan-
tilaisen viljelijän puntakukkarossa 
kasvaneet ja maataloustuotteista 
saa siellä aikaisempaa paremman 
hinnan. Toisaalta tuontikoneiden 
hinnat nousevat ja se alkaa vaikut-

taa nyt pienen viiveen jälkeen. Ke-
sä–syyskuu 2009 välisenä aikana 
traktoreita meni rekisteriin 30 % 
vähemmän kuin edellisenä vuon-
na samaan aikaan.

Lama näkyy viiveellä
Kaiken kaikkiaan näkymät ovat 
melko synkät, ja muutos on ollut 
nopea. Näytteilleasettajien piti il-
moittautua Agritechnica-näytte-
lyyn reilu vuosi sitten, jolloin nä-
kymät olivat vielä hyvät. Jos sama 
päätös olisi saatu tehdä tuoreem-
man tiedon valossa, osa näytteille- 
asettajista olisi jäänyt pois ja osa 
olisi tuntuvasti pienentänyt osas-
toaan. Näytteilleasettajan koko-
naiskulut osallistumisesta Agri- 
technica-näyttelyyn ovat suu-
ruusluokkaa 1 000 euroa/m². Jos 
yrityksellä on 100 m² tontti, ra-
haa palaa 100 000 euroa.  Suu-
rimmilla yrityksillä osaston koko 
on 1 000 m², jolloin kulut ovat jo 
miljoonaluokkaa.   n

Agritechnica-näytte-
lyssä oli näytteilleaset-
tajia enemmän kuin 
koskaan, yli 2 300. Täs-
tä voi vetää sen johto-
päätöksen, että teolli-
suudella menee hyvin. 
Totuus on kuitenkin 
toisenlainen.

n   Erkki Holma

Agritechnica Soil & Water

Maaperän kunto ja vesivarojen 
riittävyys huolenaiheena
n   Jussi Knaapi

Ilmastomuutosten vaikutusten en-
nustetaan korostuvan maapallon 
suurilla viljelyalueilla. Kaukana 
pohjoisessa olemme ehkä sivussa 
näidenkin elintärkeiden aiheiden 
osalta. On kuitenkin harhaluuloa 
ajatella, etteivät nämä  teemat kos-
kettaisi meitäkin. Onneksi viljely-
teknologian keinoin voimme vai-
kuttaa maaperän tuottokunnon 
säilymiseen, samoin kuin vesiva-
rojenkin kestävään käyttöön.

Vesi vanhin voitehista
Veden puute koskee sekä pohjave-
den niukkuutta että kasvukauden 
aikaista sadantaa (sen määrää ja 
painottumista tuotannon kannal-
ta oikeisiin ajanjaksoihin).

Pohjaveden osalta Suomi on suo-
rastaan luksusasemassa. Olemme 
tässä suhteessa sekä määrän että laa-
dun osalta eräs maapallon rikkaim-
mista ja onnekkaimmista maista. 
Etenkin pohjavesien osalta tilanne 
on muualle verrattuna erinomai-
nen. Pintavesien osalta ongelmiakin 
löytyy, mutta tilanteeseen on löy-
dettävissä ratkaisuja. Merialueilla 
ongelma on itämeren rantavaltioille 
yhteinen ja voimakkaita toimia tar-
vitaan kokonaisuudessaan.

Suomella on muitakin ilonai-
heita: Runsasta keinokastelua ei 
edelleenkään tarvita, eikä viljely-
maiden suolaantuminen ole on-
gelmana. Mainittu ilmiöhän esiin-
tyy maapallon alueilla, joilla veden 
haihdunta on voimakasta. 

Vesi voi kuitenkin muodostua 
minimitekijäksi Suomessakin ja 
nimenomaan alkukesän olosuh-
teissa, joten Soil & Waterin tee-
moista on syytä ottaa oppia ja so-
veltaa meikäläisiin oloihin.

Kun vesi on minimitekijä
Jos veden puute todetaan mini-
mitekijäksi, löytyy tähän monia 
ratkaisuja. Leimallista on, että li-
kipitäen kaikki niksit ovat sovel-
lettavissa myös Suomeen. Listalta 

löytyy tuttuja asioita, kuten: Talvi-
aikainen lumipeite pyritään pitä-
mään pellolla ja keväällä mahdol-
listamaan sen imeytyminen maa-
han. Eli muokkaamalla tai kasvi-
peitettä hyväksikäyttämällä pi-
detään satanut lumi paikoillaan. 
Maan kyky imeä ja varastoida su-
lamisvedet on ainakin osin rat-
kaistavissa, roudasta huolimatta. 
Pinnankerroksen huokosrakenne 
ja kasvipeite ovat tässä avainase-
massa. Suomalaisissa olosuhteissa 
koko maaprofiilin, mukaanluki-
en salaojaston kyky pidättää sula-

misvesiä nousee entistä isompaan 
rooliin. Pellon pintavesien ma-
nagementti on muutenkin isossa 
roolissa. Tähän löytyy useita rat-
kaisuja, kuten huolellinen pinnan 
topografia ja erilaiset viljelykais-
tat, joilla pintavesien kulua voi-
daan ohjailla. Syysvilja ja nurmet 
ovat luonnollisesti parhaasta pääs-
tä tässä suhteessa.

Kasvukauden aikana tarpeeton 
veden haihtuminen on estettävä, 
sillä varsinkin alku- ja keskikesän 
aikana vesipula leikkaa satopoten-
tiaalia tehokkaasti. Maailman joh-

tavan suorakylvömaan Argentii-
nan (80 prosenttia pelloista suo-
rakylvössä) tulokset osoittavat, et-
tä kasvipeitteisyys lisää sikäläisissä 
olosuhteissa kasvin saatavilla ole-
vaa vettä jopa 100 milliä per heh-
taari. Tämä tarkoittaa hehtaarille 
n. 800 lisäkiloa. Mainittu 100 mm 
kertyy sekä parantuneesta veden 
imeytymisestä maahan, että varsi-
naisesta haihduntasuojasta. Myös 
Suomessa on kuivina kesinä voitu 
todeta samantyyppisiä havaintoja, 
vaikkakaan näin dramaattisia tu-
loksia ei odotettaisikaan.

Teknisten uutuuksien ohella Agritechnikassa paneuduttiin yhden kokonaisen hallin voimalla maata-
louden tärkeisiin teemoihin. Tällä kertaa aiheena oli maaperän tila eri puolilla maapalloa ja siihen liittyen 
erityisesti maan vesivarojen riittävyys sekä peltojen orgaanisen aineksen hävikin estäminen. Vesipula al-
kaa olla rajoittava kasvutekijä sielläkin, missä totutusti ei olla koko aiheesta vielä huolta kannettu. Keino-
kastelun osalta vettä säästävien menetelmien käyttöönotto on myös tapetilla. Kuvan yksinkertainen oival-
lus, puomikastelun muuttaminen pintakasteluksi käy hyvästä esimerkistä. Laaja teema oli myös CA-vil-
jelyn esittely. Conservation Agriculture on ehkä koettu yksinomaan suorakylvöksi, mutta aihepiiri on huo-
mattavasti laajempi ja pitää sisällään monia muitakin maan kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä.
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Monipuolinen CA viljely
Conservation Agricul-
ture on käsitteenä hyvin 
laaja. Vaikka sen viljely-
käytännöt muodostuvat 
suorakylvön ympärille, kiinnite-
tään CA-viljelyssä huomio maa-
han, sen tuottokykyyn ja ympäris-
tövaikutuksiin kokonaisuutena. 
Lopullisena tavoitteena on tuot-
taa mahdollisimman tehokkaasti, 
vähin ympäristövaikutuksin hyvä 
sato ja parantaa lopulta viljelyn ta-
loutta.

CA-viljelystä on puhuttu Kone-
viestissäkin vuosien mittaan run-
saasti. Ohessa muutamia paino-
pistealueita, joihin Soil & Water-
osastolla keskityttiin. Alla esitetty 
perustuu mm. ECAF:n ja saksa-
laisten tutkimuslaitosten aineis-
toon.

Siirtymävaiheessa esiintyy usein 
satotason laskua ja muitakin on-
gelmia. Vakiintuneessa CA-vilje-
lyssä satotason vaihtelut vähene-
vät ja keskimääräinen sato nousee. 
Panosten käyttö vähenee. 

Vähäisempi lannoitustarve selit-
tyy maan parantuneella viljavuu-
della, multavuuden lisääntymisellä, 
paremmilla kosteusoloilla ja pien-
eliöstön elinolosuhteilla. Ravintei-
den kertyminen maan pintaosiin 
ei välttämättä pidä paikkaansa va-
kiintuneessa CA-viljelyssä. Myös-
kään kalkin jääminen maan pin-
taan ei ole ongelma, koska maan 
orgaaniset hapot kykenevät ”liuot-
tamaan” sitä syvemmälle maahan. 
Typen lannoitusta voidaan aina vä-
hentää, koska juurinystyräkasveil-
la saadaan typpeä sidottua ilmas-
ta juuristovyöhykkeelle. Kerääjä-
kasvien viljely kuuluu olennaisena 
osana CA-viljelyyn.

Kasvinvuorotuksen pitäisi kuu-
lua olennaisena osana CA-vilje-
lyyn, jolloin viljavuuden ylläpito, 
sekä kasvitauti- ja rikkakasvion-
gelmat helpottuvat. Viljelykierros-
sa pitäisi kiinnittää huomiota kas-

vinjät-
teiden määrään ja 

vuorotella kasveja tämä huomi-
oiden. Sadonkorjuun jälkeen pitää 
maa aina jäädä joko kasvinjättei-
den tai suojakasvin peittoon.

Viljelykierrossa pitää syysviljo-
jen ja nurmien osuus olla 50 pro-
senttia. Kevätviljat ja juurikasvit 
saavat muodostavat kierrosta toi-
sen 50 prosentin osuuden. Kasvien 
juurimassaan ja -tyyppiin on kiin-
nitettävä erityistä huomiota.

Monipuolista rikkakasvien 
torjuntaa
Rikkakasveja torjutaan kasvinvuo-
rotuksen, muokkaamattomuuden 
ja myös kemian keinoin. Kasvin-
vuorotuksessa hyödynnetään var-
jostusta, erilaista kasvutapaa, se-
kä jatkuvaa kilpailua, joilla kon-
stein hyötykasveilla saadaan tor-
juttua rikkakasveja. Myös mekaa-
nisen torjunnan kokeita tehdään. 
Raskas, viiltävillä terillä varustettu 
jyrä on todettu tietyissä tilanteis-
sa toimivaksi. Kerääjäkasvi silpu-
taan tällä tekniikalla maan pintaan 
suojaksi ja myös rikkakasvien tu-
kahduttajaksi. 

Esimerkkinä Koneviestin Loi-
maan koekentällä voitiin viime ke-
sänä havainnoida, miten rypsillä  
rikkakasvien määrä aleni muok-
kaamattomissa kohdissa.

CA yhdistää viljelytapojen 
parhaat ominaisuudet
Yhteenvetona voidaan todeta, että 
CA-viljely parhaimmillaan yhdis-
tää tavanomaisen ja luomuvilje-
lyn toimivimmat käytännöt. Me-
netelmä sallii järjen käytön ja ko-
ettaa edistää kestävän kehityksen 
mukaista ajattelua.

Parhaimmillaan CA-viljely on 
monipuolista, mahdollisimman 
vähän ympäristöä kuormittavaa, 
panoksia säästävää ja kannattavaa 
viljelyä.

Tämän tyyppisillä voimakkaan leikkaavilla terillä varustetulla, vesi-
täytteisillä rumpu-”jyrillä” silputaan ja sekoitetaan kasvinjätteet CA-
konseptin mukaisessa viljelyssä. Laite on suunniteltu erityisesti mais-
sin rotevan olkimassan käsittelyyn, mutta kokemusta on myös kerää-
jäkasvien käsittelystä. Ihannetapauksessa rikkakasvit ovat tukahtu-
neet kerääjäkasvin alle, eikä kemiallista torjuntaa tarvita lainkaan.

Kasvinjätteiden managementti 
osana viljelyä on CA-tuotannon 
tärkeimpiä elementtejä. Kuvas-
sa esillä 90 ja 10 prosentin ol-
kipeitto. Mittari on saksalai-
sen von Thunen-instituu-
tin, TI/FAL tekemä.

Vakuuttava esimerkki teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyöstä on 
Amazonen ja vTI:n yhteistyö CA-viljelytapatutkimuksesta. Tässä ta-
pauksessa CA:n painopiste on kevytmuokkauksen (kultivointi ja lau-
tasmuokkaus), kylvön ja kasvinsuojelun tehostamisesta. Viiden vuo-
den keskiarvona sato nousi 5 %, polttoainetta säästyi 50 % ja työai-
kaa 60 prosenttia verrattuna perinteiseen kyntöpohjaisiin menetel-
miin. Myös lannoitteissa ja kasvinsuojelussa oli mahdollista säästää.
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Vielä prototyyppiasteella ole-
va ”Soil Load Monitor”-järjes-
telmä palkittiin hopeamitalilla. 
Ideana on mitata reaaliaikaises-
ti maahan kohdistuvaa kuormi-
tusta ja täten kyetä ohjaamaan 
renkaiden ajonaikaista ilmanpai-
netta tai säätämään työkoneen 
painonsiirtoa. Ilmanpaineen sää-
töön tarvitaan jo aikaisemmilta 
vuosilta tuttuja säätöjärjestel-
miä, joissa tehokompressorilla 
on mahdollista pumpata renkai-
siin ilmaa myös ajon aikana. Jär-
jestelmä voi myös ohjata trakto-
rin nostolaitetta (tai hydrauliik-
kaa) eli painonsiirtojärjestelmää. 
Soil Load Monitor mittaa ultra-
äänisensorilla renkaan todellista 
painumaa, lisäksi mitataan ren-
gaspainetta, lämpötilaa ja nope-
utta. Mittasensoria varten täy-
tyy vanteen rakennetta hieman 
muuttaa. Firma Grasdorf Wen-
nekamp toimittaa vanteet useille 
eurooppalaisille traktorivalmis-
tajille. VTI-instituutti on mukana 
kehittämässä tätä systeemiä.

Muokkausrintamalla tapahtuu koko myös ajan. Suuntana on, että aina kun mahdollista, kasvinjätteet jä-
tetään pellon pinnalle ja maata muokataan ”täsmätoimena” ainoastaan sieltä, missä se on tarpeen. Erityi-
sesti maissin kohdalla rivivälin ollessa luokkaa 75 cm, voidaan rivivälit jättää muokkaamatta. Useilla val-
mistajilla oli tähän kategoriaan liittyviä innovaatioita.  Amazone esitteli myös Strip tillage-konseptin, jonka 
uskallan ennustaa olevan varma kultamitalivoittaja seuraavassa vuoden 2011 Agritechnikassa. Systeemi 
koostuu kahdesta ajokerrasta. Perusmuokkaus tehdään tarpeen mukaan haluttuun syvyyteen, samalla 
voidaan annostella osa lannoiteesta. Kylvölannoitus on oma työvaiheensa ja siinä käytetään pneumaat-
tista tarkkuuskylvöyksikköä, joka soveltuu kaikkien siemenkokojen kylvöön. Huomionarvoista Amazonen 
systeemissä on se, että molemmat ajokerrat tehdään 2,5 cm tarkkuudella kaikkien kolmen koordinaatin 
suhteen. Eli muokkaus- ja kylvöajokerrat voidaan asemoida näin tarkasti myös korkeuskoordinaatissa. It-
se kylvösyvyys säädetään toki perinteisin konstein. 
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 Väderstadilla on vankka usko tulevaisuuteen

Uutuuksia Agritechnicassa – mittavia 
investointeja valmistustekniikkaan
Uolevi Oristo 

MixIn teränjatke Cultus ja Swift 
kultivaattoreihin

Väderstad Cultus- kultivaattorit 
voidaan varustaa kaksiosaisella te-
rällä, jossa on erillinen kärkikap-
pale ja sen jatke. Kaksiosainen te-
rä alentaa käyttökuluja, koska terä 
kuluu nopeammin kärjestä kuin 
yläosasta. Väderstadin laskelmi-
en mukaan terän jatke kestää kes-
kimäärin viisi kertaa kauemmin 
kuin kärkikappale. 

Kärkikappalevalikoima kattaa 
leveydet 50–210 mm asti. Leveä 
kärjen leveys on uutena suurempi 
kuin piikkiväli, jotta se leikkaa ko-
ko pintakerroksen auki ja katkai-
see rikkakasvien juuret, kapeam-
mat piikit on tarkoitettu syvem-
pään muokkaukseen. Väderstad-
kultivaattoreihin on uutena vaih-
toehtona saatavissa vain 50 mm 
levää kärkikappaletta, joka voi-

daan varustaa uudella MixIn te-
ränjatkeella. Suora teränjatke lait-
taa piikin nostamaan maan pyöri-
vään liikkeeseen, jotta olki sekoit-
tuu tehokkaasti.  

Syvämuokkaukseen tarkoitet-
tu kapeampi terä vähentää veto-
vastusta 10–20 %. Traktori jaksoi 
Väderstadin omissa testeissä vetää 
kapeammalla piikillä varustettua 
kultivaattoria 2 km/h suurempaa 
ajonopeutta, kun työsyvyys pidet-
tiin samana.

Väderstad esitteli Agritechnicas-
sa uuden Swift-kultivaattorin, jo-
ka on toistaiseksi vielä kokeiluas-
teella. Tehdas haluaa kerätä näyt-
telyistä ja työnäytöksissä palau-
tetta asiakkailta ennen varsinaisen 
sarjavalmistuksen alkua. Swift on 
jo melko valmis konsepti, sillä val-
mistus alkaa tehtaan ilmoituksen 
mukaan 2011. 

Väderstadinkin liikevaihto on pa-
rin huippuvuoden jälkeen pudon-
nut reilulla neljänneksellä, eli ta-
kaisin vuosien 2006–2007 tasolle. 
Vuosi 2008 oli konevalmistuksen 
kulta-aikaa idän markkinoiden 
nousun vuoksi. Venäjä oli vuonna 
2008 Väderstadin suurin EU:n ul-
kopuolinen vientimaa, jonne meni 
yli 15 %  prosenttia tuotannosta. 

Väderstad pyrkii pitämään 
mahdollisimman suuren osan 
valmistuksesta omissa käsisään: 
rungot, säiliöt ja mekaaniset syöt-
tölaitteet tehdään itse. Alihank-
kijoita käytetään, sillä esimerkik-
si pneumaattisten kylvökoneiden 
syöttölaitteet tulevat Accordil-
ta. Väderstad on suurosakkaana 
yrityksessä, joka tekee Vädesta-
din lautasten lisäksi alihankintaa 
useille kone- ja laitevalmistajille. 
Piikit ovat suurin ostettava tuote-
ryhmä, myös valuosat ja kylvöko-
neiden ohjauselektroniikat tulevat 
alihankkijoilta. 

Väderstad tekee vuodessa hie-
man yli 4000 konetta. Terästä 
kuluu arvioilta noin 20 000 t eli 
20 milj kg/v, mikäli koneen kes-

kipainoksi arvioidaan 5 t. Väder-
stad on niin suuri teräksen kulut-
taja, että sen ei enää kannata ostaa 
valmiiksi leikattuja komponent-
teja tukkureilta. Teräksen leikkuu 
ja työstö aihioiksi tehdään auto-
maattikoneilla, jotka on sijoitettu 
uuteen tehdashalliin. Nykyaikai-
nen työstökone tekee samalla ker-
taa useita työvaiheita, mikä paran-
taa osien mittatarkkuutta. Osien 
on oltava tarkalleen saman kokoi-
sia, sillä hitsausrobotti ei osaa ve-
tää ylimääräistä täytesaumaa, mi-
käli kappale on työstetty väärän 
kokoiseksi. Väderstadin voi hank-
kia suuria määriä terästä varas-
toon kun hinta on sopiva – paras 
tili tehdään ostamalla edullisesti. 

Väderstad Cultus ja ensi 
vuonna markkinoille tuleva Swift 
voidaan varustaa joko 50 tai 
80 mm leveällä kärkikappaleel-
la sekä MixIn-piikinjatkeella. Se 
pyörittää piikin kärjen nostamaa 
irtomaata edessään sekoittaen 
oljet multaan.

Väderstad testaa koneitaan kivilouhimon viereen rakennetulla ra-
dalla. Kuvassa olevalla Carriella on ajettu jo 1500 tuntia louhikossa. 
Testissä seurataan lautasten kulumista, lautasten kiinnitysvarsien ja 
eri laakerivaihtoehtojen kestävyyttä. Lautaset murskaavat kiviä, min-
kä vuoksi radalle pitää 2–3 viikon välein tuoda uutta louhetta, jonka 
suurimmat murikat ovat päänkokoisia. 

Rapid-kylvökoneita on myyty tähän mennessä  jo 17000 kappalet-
ta, joista 7000 on varustettu pneumaattisella kylvölaitteella. Suomes-
sa on jo noin 1400 mekaanista Rapidia. 
Meille myydään edelleenkin pääasiassa 3 ja 4 metristä konetta, jot-
ka voidaan varustaa erilaisilla muokkaimilla. Uudessa Rapid Crosbo-
ard Heavy -mallissa on vain yksi rivi Crossboard-piikkejä, jotka ovat 
aikaisempaa järeämpää tekoa. Yhden piikkirivin ansiosta kone on 50 
senttiä lyhempi kuin kahdella piikkirivillä varustettu malli. Aikaisem-
paa jäykempien latapiikkien teho riittää useimmilla mailla sekä kyn-
nöksen että syksyllä kultivoidun pellon tasaukseen. Vetotehon tarve 
on myös alhaisempi, 100–120 hv traktori jaksaa normaalioloissa ve-
tää kolmemetristä Rapidia 10–12 km/h nopeudella, jolloin latapiikki-
en muokkausteho on suurin. Yhdellä latapiikkirivillä varustettu kone 
riittää useimmille viljelijöille ja urakoitsijoille, jotka tietävät etukäteen 
tulevan työmaan olosuhteet ja voivat tarvittaessa muokata pellon lau-
tasmuokkaimella tms. ennen kylvöä. Kolmemetrisen koneen Rapid 
Crossboard Heavy -mallin kampanjahinta on 47 300 € ( sis ALV 22 %).

MixIn kärki alhaalta päin ku-
vattuna. 

Tuotekehitystä tietokoneella, testi-
penkissä, pellolla ja jopa louhoksella
Väderstadin henkilöstöstä lähes 
10 % työskentelee tuotekehitykses-
sä tai laadunvalvonnassa. Testaus 
tapahtuu useassa vaiheessa. Testi-
penkin mittaustulosten ja tietoko-
neella tehtävien kestävyyssimulaa-
tioiden avulla koneen suurimmat 
puutteet voidaan karsia heti alus-
sa.Laboratoriotestit eivät kuiten-
kaan poista testikentällä ja maati-
loilla tehtäviä koeajoja. Tekniikka 
nopeuttaa tuotekehitystä, koska 
koneilla voidaan ajaa testipenkis-
sä 24 h vuorokaudessa. Aikaisem-
min tällaisia mahdollisuuksia ei ol-
lut, minkä vuoksi Väderstad raken-
si ensimmäisten Rapidien testausta 
varten pellolle pressuhallin, jossa 
koneita voitiin kokeilla sulassa pel-
lossa koko talven ajan. 

Väderstad investoi rutkasti uuteen 
materiaalinkäsittelykeskukseen

Rapidiin ensi kaudeksi uusi etulata
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Lautasmuokkain sopii myös kevätmuokkaukseen ja kynnöksen tasaukseen

10 vuotta Carrier-
lautasmuokkaimia

Muokkauskoneet kattavat noin 
kolmanneksen Väderstadin liike-
vaihdosta, puolet tulee kylvöko-
neista ja loput varaosa- ja huolto-
palveluista. Carrier-lautasmuok-
kaimia on tehty 10 vuoden ajan, 
valmistusmäärä on nykyään noin 
1000 konetta vuodessa

Carrierin lautasissa käytettään 
samaa V 55 -materiaalia lautasta 
kuin Rapid kylvökoneissakin. Ko-
va lautanen lisää kestoikää, Suo-
messa on ajettu 5,5 tai 6,5 m le-
veällä Carierilla yhteensä jo yli 
7000 ha, eli yli 1000 ha työlevey-
den metriä kohden. Lautasten ku-
mijousitus säästää konetta, mutta 
pitää silti muokkaussyvyyden ta-
saisena. Lautanen nousee 125 mm, 
kun sitä nostetaan 2000 kilon voi-
malla esim. ajettaessa kiven yli. 

Carrierilla ei tarvitse noudattaa 
tiettyä kiertosuuntaa, koska ko-
neen reunimmaiset lautaset jät-
tävät niin pienen vaon, että se on 
helppo täyttää säädettävällä peit-
tolautasella. Carrierin kumman-
kin sivun ulommaisen lautasen sy-
vyyttä voidaan säätää sentin por-
taattomasti, jotta muokkausjäljes-
tä tulee tasainen.

Carrierin jyrävalikoima laaje-

ni pari vuotta sitten kumijyrällä. 
Puolihinattavia 3–4 m koneista 
kuljetetaan tiellä kumijyrän varas-
sa. Taittuvissa 4,2 m ja sitä leveäm-
missä koneissa jyrä on kiinnitetty 
koneen taakse täysin samoin kuin 
teräsjyrä. Jyrän valinta on Väder-
stadin osakkaan, Bo Starkin mie-
lestä pitkälti makuasia. Teräsjyrä 
rikkoo kokkareita, mutta saattaa 
märissä oloissa jauhaa pellon pin-
taa tarpeettoman paljon, kumi-
jyrä suositaan enemmän kevyillä 
mailla. 

Puolet ruotsalaisista Carrierin 
omistajista käyttää lautasmuok-
kainta kynnöksen tasaukseen
Viljelijät ovat kehittäneet Car-
rierille uusia käyttötapoja. Se so-
pii hyvin myös kevätmuokkauk-
seen, koska se ei nosta isoja kokka-
reita maan pintaan;  lautasen hal-
kaisija on 45 senttiä ja leikkaus-

kulma on melko loiva. Carrier ei 
kuitenkaan sekoita multaa ja olkea 
agressiivisesti, mutta ei pyri mul-
taamaan olkea, minkä vuoksi se ei 
ole parhaimmillaan lannan mul-
tauksessa.

Lautasmuokkaimen lautanen 
rikkoo tehokkaasti liettynyttä kyn-
nöstä, johon äkeen piikki ei pysty. 
Carrier voidaan varustaa Cross-
Board -ladalla, joka hienontaa lau-
tasen irrottamia kokkareita. Puo-
let ruotsalaisista Carrierin omista-
jista käyttää konettaan kynnöksen 
tasaukseen. Oman kokemukseni 
perusteella lautasmuokkain  sopii 
hyvin tasausäkeeksi, koska lautaset 
rikkovat pahoinkin liettyneen pel-
lon pinnan. 

Carrierin eteen voidaan asen-
taa olkiäes, joka hajottaa puimu-
rin jättämän olkikarhon ja ruu-
menvanan leveälle alustalle, jol-
loin kylvöalustasta tulee tasalaa-

tuisempi. Suomessa on muutama 
Carrierin olkiäes käytössä. Olkiä-
estä ei voida kuitenkaan asentaa 
Cross-Board -piikeillä varustet-
tuun nostolaitekoneeseen, mikä 
rajoittaa sen käyttöä.

Väderstad Carrier on 
alun perin kehitet-
ty sänkimuokkausko-
neeksi, joka nopeut-
taa rikkakasvien ja pel-
toon pudonneiden jy-
vien itämistä sekä kas-
vijätteiden hajoamista. 
Cross-Board -ladalla 
varustettuna se sopii 
kynnöksen tasaukseen 
keväällä.

n   Uolevi Oristo 

Väderstad Carrier sopii myös tasausäestykseen. Kuvassa Carrierilla tasataan kynnöstä ennen kevätkyl-
vöä. Syksyllä kynnettyyn juurikasmaan pinta oli liettynyt syksyn ja kevään kovien sateiden vuoksi pahoin. 
Lautanen rikkoo savimaan pintaan syntyneen kuoren tehokkaasti ja Cross-Board -lata hienontaa lautasten 
irrottamia kokkareita. Tasaukseen tarkoitetun Väderstad-lataäkeen tappipiikit olisivat vetäneet pahoin liet-
tyneeseen savikuoreen vain matalat viirut. 

Carrierin kummallakin sivulla 
on säädettävä reunalautanen.
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