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Sekä generaattoreiden että ajoneu-
vojen (esim. kaupunkiliikenteessä 
linja-autot) voimanlähteinä käy-
tettävien, pelkästään kaasukäyt-
töisten moottoreiden toiminta 
perustuu kipinäsytytykseen. Hen-
kilöautojen yhdistetyt kaasu- ja 
bensiinimoottorit puolestaan toi-
mivat ensisijaisesti kaasulla ja tar-
vittaessa (kaasun loputtua) ben-
siinillä. 

Kaasu tekee tuloaan myös die-
selmoottorin vaihtoehtoiseksi 
polttoaineeksi. Kaasu ei kuiten-
kaan yksin riitä dieselin polttoai-
neeksi, sillä se ei syty dieselpoltto-
aineen tapaan puristuksessa. Sy-
linterissä oleva ilman ja kaasun 
seos onkin sytytettävä ruiskutta-
malla pieni määrä dieseliä sytytys-
nesteeksi.

Asialla ovat sekä traktorivalmis-
tajat että dieselmoottoreihin sopi-

via kaasunsyöttölaitteistoja val-
mistavat yritykset. CNH:n itäval-
talainen haara esitteli viime vuon-
na kaasu-dieselmoottorilla va-
rustetun Steyr-traktorin. Hollan-
tilainen RAP Clean Air Products 
puolestaan on erikoistunut die-
selmoottoreihin soveltuviin kaa-
sujärjestelmiin. Yrityksen kaasu-
käyttöisiksi varustamia traktorei-
ta on jo tutkimuskäytössä Hollan-
nissa.

Kaasukäyttöiset dieselmootto-
rit saattavat tulevaisuudessa tarjo-
ta mielenkiintoisia mahdollisuuk-
sia maatiloille ja yritykselle, jotka 
jalostavat lantaa ja muita orgaani-
sia aineksia biokaasuksi. 

Biokaasua kotimaiseen dieseliin
Valtralla kiinnostuttiin kaasun 
tarjoamista mahdollisuuksista. 
Asiat etenivät nopealla tahdilla, 

ja koeajot kaasu-dieselmoottoril-
la varustetulla Valtra N101H:lla 
päästiin aloittamaan viime vuo-
den heinäkuussa.

Traktorin Sisu 44 CTA -moot-
torin perusrakenteeseen ei teh-
ty muutoksia. Kaasujärjestelmä 
asennettiin moottorin polttoaine-
laitteiston (yhteispaineruiskutus) 
rinnalle. Järjestelmässä on ilma-
määrämittari, kaasuläppä, ahto-
paineen tasausventtiili ja kaasun 
syöttöä säätävä elektroninen oh-
jausyksikkö. Ohjausyksikkö tekee 
kiinteää yhteistyötä dieselruisku-
tuksen ohjausyksikön kanssa. 

Kaasulle on neljä komposiitti-
säiliötä, jotka on sijoitettu trakto-
rin takarungon oikealla puolelle, 
ohjaamon alle. Yhden säiliön tila-
vuus on 42 litraa eli säiliöiden ko-
konaistilavuus on 168 litraa. 200 
baariin paineistettua kaasua mah-

tuu säiliöihin yhteensä 28 kiloa, 
mikä vastaa 29 litraa dieselöljyä. 
Kun kaasu on kulunut loppuun, 
moottori jatkaa käyntiä dieselöl-
jyllä.

Annostelu  
yhteispainemenetelmällä
Kaasunsyöttö toimii samaan ta-
paan kuin dieselmoottorin yhteis-
paineruiskutus. Säiliöpaine alen-
netaan paineenalennusventtiilillä 
syöttöjärjestelmälle sopivaan 3,5 
baariin. Venttiilin jälkeen kaasu 
johdetaan kaasunvaraajaputkeen 
(rail) ja edelleen ohjausyksikön 
säätämien venttiilien kautta sy-
linterikohtaisiin syöttöputkiin. 
Syöttöputket on sijoitettu moot-
torin imusarjaan porattuihin rei-
kiin sylinterikannen imukanavien 
kohdalle. Putket yltävät lähes imu-
venttiileille asti.

ã

ã

Biokaasu soveltuu 
teknisesti hyvin trakto-
rinpolttoaineeksi, moot-
toriominaisuuksista ei 
tarvitse tinkiä. Kaasu-
ajossa tosin tankkaus-
välit ovat tuntuvasti to-
tuttua lyhyempiä.

Biokaasua Valtran
tankkiin

Valtra DualFuel

Valinta kaasu- ja 
dieselkäytön välil-
lä tehdään kojetau-
luun sijoitetulla kei-
nukytkimellä.

Kaasujärjestelmän toimintaperiaate.

Valtra ja sille moottoreita valmistava Agco Sisu Power ovat kehittämässä 
uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ratkaisuja. Reilun vuoden pitui-
sen kehitystyön tuloksena on syntynyt dieselmoottori, jonka tehosta 
70–80 prosenttia syntyy biokaasulla. Moottori on valjastettu sekä trakto-
rin että generaattorin voimanlähteeksi.
.
   Heikki Härkönen

Tankkaus tehdään 200 baariin pai-
neistetulla kaasulla. Sulkuhanal-
la varustettu täyttöletku on help-
po kytkeä pikaliittimellä traktorin 
tankkilinjaan. Tankkaamassa pit-
kän linjan biokaasumies, Metener 
Oy:n toimitusjohtaja Erkki Kalmari.
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ã Kaasusäiliöt ovat traktorin 
takarungon oikealla puolella, 
ohjaamon alla.

Kaasun syöttöjärjestelmä 
ohjausyksiköineen on moot-
torin vasemmalla puolella.

Sekä diesel- että kaasupuo-
len ohjausjärjestelmät pelaavat 
samaan maaliin siten, että die-
selruiskutus rajataan tasolle, jo-
ka riittää tuottamaan moottorin 
käyntinopeutta ylläpitävän vään-
tömomentin, ja kaasulla haetaan 
varsinainen voima. Järjestelyn an-
siosta 70–80 prosenttia moottorin 
tehosta syntyy kaasun avulla.  

Kaasujärjestelmä on asennettu 
koemielessä myös Agco Sisu Po-
wer Genpowexin valmistamaan, 
Sisu 49 CTAG -moottorilla toimi-
vaan generaattoriin. Generaattori 
kaasujärjestelmineen on sijoitettu 
helposti liikuteltavaan merikont-
tiin.  

Käyttöominaisuudet kohdallaan
Moottorin käyttötuntuma ja suo-
ritusarvot ovat samat käytettäes-
sä sekä pelkkää dieseliä että kaa-
sua apuna. Nimellisteho on 81 kW 
(2200 r/min) ja suurin vääntö 460 
Nm (1500 r/min).

Kylmäkäynnistyksen jälkeen 
moottoria on käytettävä läm-
pimäksi jonkin aikaa dieselillä. 
Moottori antaa heikosti tehoa, 
kun kaasun palaminen jää vajaak-
si kylmissä sylintereissä.

Koetraktorin kaasuvarat riittä-
vät sekalaisessa ajossa osatehol-
la 3–4 tunnin ajoon. Esimerkiksi 
esikuivatun säilörehun korjuussa, 
jossa 2/3 työajasta oli 3,2-metri-
sen niittomurskaimen ja 1/3 rehu-

vaunun vetoa, kaasun kulutus oli 
8 kiloa tunnissa ja dieselin 2,2 lit-
raa tunnissa. 

Peliaikaa kaasulla voi pidentää 
esim. kolmipistenostolaitteeseen 
kiinnitettävällä kaasukontilla, jo-
ka mahdollistaa välitankkauksen 
myös tankkauspisteestä kaukana 
sijaitsevalla työmaalla.

Päästöpuolella kaasukäytössä 
ongelmia aiheuttavat sekä typen 
oksidit että palamattomat hiilive-
dyt. Ensin mainittuun tehoaa kaa-
sujärjestelmän toiminnan tarkem-
pi säätö. Jälkimmäisiä pitää kuris-
sa moottorin pakopuolelle lisättä-
vä katalysaattori. Näillä muutok-
silla on mahdollista saavuttaa kol-
mosvaiheen päästötaso.

Jatkosuunnitelmia
Kaasu-Valtran ja -generaattorin 
ensiesittely tapahtui viime kuun 
lopulla Ruotsissa järjestetyssä 
Borgeby Fältdagar -tapahtumas-
sa. Näyttelyn jälkeen koeajoja jat-
ketaan Ruotsissa Skånen alueella. 
Suomessa moottorikehitystä jat-
ketaan Valtran tuotekehitysosas-
tolla.

Tähän mennessä projektiin ovat 
osallistuneet Valtran ja Agco Si-
su Powerin lisäksi hollantilainen 
RAP Clean Air Products (kaasu-
järjestelmän korkeapainekompo-
nentit ja niiden asennus), laukaa-
lainen Afcon Oy (komponenttien 
asennussuunnittelu ja matalapai-
nekomponenttien asennus sekä 
syöttöjärjestelmän kehitys), ALT 
Control Oy (kaasujärjestelmän 
ohjausyksikkö ja syöttöjärjestel-
män kehitys), Metener Oy/Erkki 
Kalmari (biokaasun toimitus ja 
koeajot maatilaoloissa), Ecocat Oy 
(päästömittaukset ja katalysaatto-
ri) ja Turun Ammattikorkeakou-
lun moottorilaboratorio (päästö-
mittaukset ja konsultointi). 

Ruotsissa yhteistyökumppanei-
ta ovat Biogas Syd ja Lantmannen 
Maskin.   
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”Biokaasun käyttöä maatalouskoneiden tai kuorma-autojen polttoaineena 
ei ole tutkittu tarpeeksi.”

   Maria Palo

Ruotsin maatalous on täysin riip-
puvainen dieselillä käyvistä trak-
toreista ja maatalouskoneista. 

Maanviljelijät ovat enemmän 
kuin halukkaita korvaamaan die-
selin biokaasulla. Sen on laskettu 
alentavan viljelyksestä aiheutuvia 
päästöjä 180 prosentilla. 

Ruotsalaiset viranomaiset pe-
rustelevat biokaasun käyttökiel-
toa maatalouskoneissa kansal-
lisella määräyksellä. Sitä ei aiota 
purkaa.

Kiinnostus biokaasulla käyviin 
traktoreihin on suuri. Tekniikka 
on olemassa, mutta selkeä halut-
tomuus pysäyttää kehityksen. 

Viranomaisilta on vaikea saa-
da vastausta biokaasun käyttö-
kieltoon. Asian käsittely on jaettu 
ympäristö-, maatalous- ja elinkei-
noministeriöiden sekä liikennevi-
raston kesken. 

Jokaisella ministeriöllä on 
oma kantansa biokaasun käyt-
töön. Ympäristöministeriö ja 
liikennevirasto pitävät yhtä. 
 
”Hyödyt ja haitat selvittämättä”  
Liikenneviraston yksikköpäällik-
kö Ingela Sundin perustelee aluk-
si kieltoa vanhaan EY:n puitedi-
rektiivin vedoten. Asiaa tutkitta-
essa selviää, että kysymys ei ole 
mistään direktiivistä, vaan Ruot-
sin laatimasta kansallisesta mää-
räyksestä.

”Biokaasun käyttöä maata-
louskoneiden tai kuorma-autojen 

polttoaineena ei ole tutkittu tar-
peeksi. Siihen saakka, kun biokaa-
sun haitta- ja hyötypuolet on täy-
sin selvitetty, on kansallinen mää-
räys voimassa”, Ingela Sundin sa-
noo. 

Hän ei halua vastata siihen, mik-
si maakaasun käyttö henkilöauto-
jen polttoaineena sallitaan. Tuk-
holman taksithan kulkevat suu-
rimmaksi osaksi juuri ympäris-
töä säästävällä maakaasulla, jossa 
on  samat metaanimolekyylit kuin 
biokaasussa. 

Kysymys biokaasusta on arka. 
Ympäristöministeriössä biokaa-
sukysymyksistä vastaava Martin 
Larsson on niin ikään pidättyväi-
nen ja vetoaa samaan kansalliseen 
määräykseen kuin liikennevirasto.  
 
Yksimielisyys olisi tarpeen
Maatalous- ja elinkeinoministe-
riöt puolestaan eivät näe mitään 
estettä sille, että biokaasua trak-
toreiden ja maatalouskoneiden 
polttoaineena ryhdyttäisiin käyt-
tämään laajasti.  

Nämä ministeriöt ja energiavi-
rasto näkisivät mielellään biokaa-
sua käytettävän polttoaineena. 

Ruotsi on panostanut tuntuvasti 
etanoliin. Sitä kuvaa yksin se, että 
kaikki uuden flexifuel-auton osta-
jat saavat valtiolta 1 000 euron hy-
vityksen ympäristöä säästävän au-
ton ostamisesta. 

Biokaasun käyttö polttoaineena 
on hankala asia. Jotta asiassa pääs-
täisiin eteenpäin, tulisi kaikkien 
asiasta vastaavien olla yksimieli-
siä. Nyt kysymystä pyöritellään 
eri ministeriöiden, liikenneviras-
ton ja osittain myös energiaviras-
ton välillä. 

Maanviljelijöillä on kuitenkin 
yksi valttikortti: asiasta voi tehdä 

valituksen Euroopan unionin tuo-
mioistuimelle. 

Tätä mieltä on EU kysymysten 
parissa 20 vuotta työtä tehnyt val-
tiollisen SIPU-organisaation toi-
mihenkilö Jan Carlsson. 

”Tässä halutaan nyt kampittaa 
maanviljelijöiden ja kansalaisten 
halua ympäristöystävällisiin rat-
kaisuihin. Biokaasulle pitää antaa 
samanlainen käyttöoikeus kuin 
maakaasulle.” 

”Maatalousministerin kannat-
taa nostaa asia esille Euroopan 
unionissa, sillä unionin sisällä 
käytetään biokaasua. Kaikilla jä-
senmailla tulee olla samanvertaiset 
oikeudet”, Jan Carlsson sanoo.

 
Hanssonin traktorit
käyvät biokaasulla
Upsalan lähellä Salan kunnas-
sa asuu itsepäinen maanviljelijä 
Kurt Hansson. Hän on taistellut 
biokaasulla käyvien traktoreiden 
puolesta reilut kymmenen vuot-
ta.  

Hän on kehittänyt tilallaan ta-
van tuottaa biokaasun varhain 
korjatusta säilörehunurmesta, jo-
hon on lisätty pieni määrä väkire-
hua ja mineraalitiivistettä.

”Kymmenen vuoden ajan tein 
töitä tämän tekniikan kehittämi-
seksi. Sain jonkin verran rahallis-
ta avustusta lääninhallitukselta, 
energiavirastolta, ympäristömi-
nisteriöltä ja lainaa paikalliselta 
pankilta.”  

”Pienille kehittelijöille ei iso-
ja rahoja tule, vaikka tahtoa oli-
si. Luovuin menetelmän jatko-
kehittelystä ja annoin reseptin ja 
suuntaviivat Västeråsin Mälarin-
laakson tutkimuskorkeakoulul-
le, jossa tekniikkaa parannellaan”, 
sanoo Kurt Hansson. 

Hanssonin biokaasulla kulke-
vat traktorit ja maatalouskoneet 
ovat miehen mukaan käynnisty-
neet todella hyvin koko lumisen 
ja kylmän talven ajan. 

”Öljyyn perustuva yhteiskun-
ta on syöksylaskussa, ja aika va-
luu käsistä erilaisia vaihtoehto-
ja etsiessä. Biokaasuratkaisu olisi 
ollut valmista ’pässinlihaa’ jo viisi 
vuotta sitten, jos asiaa ei olisi jar-
ruteltu.” 

”Tuotantopuoli lähtee käyn-
tiin liian hitaasti, jotta mahdolli-
simman moni pääsisi hyötymään 
biokaasun käytöstä”, toteaa Kurt 
Hansson. 

Maatalousministeriön tekemien 
laskelmien mukaan biokaasun 
käyttö alentaisi viljelystä aiheutu-
via vuosipäästöja miljoonalla hii-
lidioksiditonnilla. Ne vastaavat 
400 000 henkilöauton päästöjä.  
 
Uudet koeajot alkamassa
Kurt Hanssonin biokaasuprojekti 
jatkuu Mälarinlaakson tutkimus-
korkeakoulun teknisellä osastolla. 

”Olemme saaneet projektiin li-
särahoituksen, jonka avulla olem-
me voineet palkata Kurt Hansso-
nin tutkijaksi mukaan”, biokaasu-
projektin vetäjä, tutkija Eva Thu-
rin Mälarinlaakson korkeakoulul-
ta sanoo.  

”Perusajattelu on yhä edelleen 
sama eli biokaasua tehdään nuo-
rena niitetystä säilörehunurmes-
ta, johon sekoitetaan väkirehua ja 
mineraalitiivistettä. Tämä on pe-
ruskaavio, johon olemme tehneet 
Kurtin kanssa jonkin verran hie-
nosäätöä.” 

Koeajot uuden, hienosäädetyn 
biokaasun kanssa aloitetaan tou-
kokuun lopulla. Loppuarvio teh-
dään elokuun lopulla.   

Ruotsissa kiistellään 
biokaasun käytöstä

Liikenneviraston yksikköpääl-
likkö Ingela Sundin haluaa li-
säselvityksiä biokaasun maa-
talouskäytöstä. ”Biokaasun 
käyttöä maatalouskoneiden 
tai kuorma-autojen polttoai-
neena ei ole tutkittu tarpeeksi. 
Siihen saakka, kun biokaasun 
haitta- ja hyötypuolet on täy-
sin selvitetty, on kansallinen 
määräys voimassa.” 
(Kuva: Oskar Luren)

Käyttäjiä kiinnostaa, viranomaiset erimielisiä

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi

TIENVARSIEN JA  
PELLONPIENTAREIDEN AVARTAJAT

ILSBO VESAKKOMURSKAIN
Yksinkertainen, taloudellinen ja tehokas  
metsäteiden varsien tehoraivaukseen.

sietää kiviä ja vaikeaa työympäristöä •	
ehkäisee pensaiden uudelleenkasvua•	
leikkuuvahvuus jopa ø 10 cm puuta•	
myös hydraulivetoisena esim. Bomford •	
puomimurskaimeen tai kaivinkoneeseen
yli 2000 tyytyväistä käyttäjää•	

työleveys 212 cm, ulottuvuus 3,2 m•	
varmatoiminen estesuoja•	
leikkuupään kelluntamahdollisuus•	
Kouruterien ja avattavan takakannen ansiosta murskaa hyvin •	
vaihtelevissakin työskentelyolosuhteissa

GIRAFFA 210 SE EVOLUTION 
Murskain kesantojen sekä tien- ja ojanpientareiden hoitoon 

Vaativampaan käyttöön ja urakointiin!  

Korkea etupää - nielee hyvin vesakonkin 
avara poistopuoli ja tilava kammio - erittäin siisti työjälki •	
suuri ulottuvuus - Esim. 460 Pro 4,6 m traktorin keskilinjasta - •	
tehokkuutta urakointiin!
vakiona	1,3	kg:n	vasaraterät	•	kaksinkertaiset	heittosuojat•	
Elho 460 Pro:ssa törmäyssuoja hydr. laukaisulla•	

Saatavana myös TPM 520 - ulottuvampi puomimurskain
urakoitsijoille, tienhoitopiireille ja porukkakoneeksi•	

ELHO SIDE CHOPPER 420 JA 460 PRO  
PIENNARMURSKAIMET

ulottuvuus traktorin keskilinjasta 3,6 m  2,75 m työleveydellä•	
2-kerroksinen (2x4 mm) leikkuukotelo kestää hyvin rasitusta ja iskuja •	

Kolmella jou-
sella toteu-
tettu este-
kuormitus-
suojaus. 

Leikkupään si-
vulla sijaitseva 
kulmavaihde 
parantaa ko-

neen liikkuma-
varaa.

Leikkuupään 
kellunta-

ominaisuus. 

MASCHIO GIRAFFONA 260 PIENNARMURSKAIN
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Biokaasu-Valtraa esiteltiin Borgeby 
Fältdagar -näyttelyssä Lantmännen 
Maskinin osastolla. Avajaispäivänä 
traktoriin tutustui Ruotsin maa-
talousministeri Eskil Erlandsson 
(kesk.). Ministerille kerrottiin, että 
traktorille haetaan poikkeuslupaa 
koeajoihin Skånen alueella. Myös 
ruotsalainen lehdistö teki trakto-
rista juttuja kiitettävään tahtiin.

Iltapäivällä pidettiin biokaasu-
seminaari, jossa esiintyivät bio-
kaasun käyttöä edistävän Biogas 
Sydin edustaja Kjell Christensson, 
energiayhtiö E-Onin edustaja Clau- 
dio   Cordova  sekä  Lantmännen Mas- 
kinin Thor Andersson. Paikalla oli 
puolensataa kuulijaa.

Traktori herätti huomattavaa 
kiinnostusta. Biogas Sydin edusta-
ja haastatteli asiasta kiinnostuneita 
tutkimushankkeeseen, jossa Biogas 
Syd pyrkii selvittämään biokaasun 
käyttökelpoisuutta ja hyötyjä maa-
taloudessa. Hankkeen tavoitteena 
on myös edistää lainsäädännön ke-
hittymistä käytännön ehdoilla.

Haastatteluiden yhteydessä nase-
vin kommentti tuli kahdelta Lant-
männenin veteraanimyyjältä: ”Täl-
laista konetta kunnat ovat kyselleet 

Ruotsalainen biokaasun käyttöä edistävä Biogas Syd -organisaatio on käynnistänyt hankkeen, 
jonka tavoitteena on selvittää biokaasun käytön hyötyjä ja vaikuttaa lainsäädännön kehittymi-
seen. Hanke oli esillä Borgeby Fältdagar -näyttelyssä. Tärkeää osaa hankkeessa näyttelee myös 
biokaasu-Valtra.  

   Hannu Niskanen, Tapio Riipinen

Biokaasuhanketta esiteltiin    Borgebyssä
jo pitkään.”

Kävijöitä ohjattiin noin parin-
sadan metrin päässä sijaitsevalle 
Biogas Sydin osastolle, jossa esi-
teltiin konttiin asennettua gene-
raattoria, joka toimii samalla Dual 
Fuel -tekniikalla kuin Valtran trak-
torikin.

Lantmännen Maskinin Valtra-
liiketoiminnasta vastaava Jan-Erik 
Hövlin oli erittäin tyytyväinen 
näyttelyyn. ”Valtra on avannut uu-
den keskustelufoorumin ja Lant-

männen Maskin sekä LRF ovat in-
nolla mukana”, Hövlin sanoi.

Traktoria esiteltiin 
huippupoliitikoille 
Ruotsin poliittinen kesä huipentuu 
Almedalsveckaniin Gotlannissa. 
Viikon tapahtumiin ja seminaarei-
hin osallistuvat kaikki maan poliit-
tiset johtajat.

Biokaasutraktori vietiin heti 
näyttelyn jälkeen Visbyhyn. Lant-
männen ja ruotsalaisten tuottajien 

keskusliitto LRF halusivat, et-
tä traktori olisi esillä myös siellä, 
sillä muiden ajankohtaisten tee-
mojen ohella seminaareissa pui-
tiin myös ympäristö- ja energia-
kysymyksiä. 

Visbyssä traktoriin tutustui mm. 
Ruotsin ympäristöministeri And- 
reas Carlgren ja LRF:n toimitus-
johtaja Anders Källström, jotka 
molemmat olivat näkemäänsä tyy-
tyväisiä.

Nyt traktorille odotetaan liiken-
neministeriön alaisen Trafikvärke-
tin poikkeuslupapäätöstä koeajo-
jen aloittamisesta Skånen alueel-
la. Dual Fuel -generaattorin avul-
la moottoria kehitetään Suomen 
puolella.

Traktorin esittely kahdessa tär-
keässä tapahtumassa toteutti bio-
kaasutraktorin kehittäjien toiveet: 
keskustelu biokaasun käytöstä 
traktorin polttoaineena on aloi-
tettu.   

Ruotsin poliittinen kesä huipentuu Almedals-viikkoon Visbyssä heinäkuun alussa. Biokaasutraktori oli 
paikallisen MTK:n eli LRF:n pyynnöstä siellä. Portailla on Ruotsin ympäristöministeri Andreas Carlgren.

AgcoSisu Genpowexin konttiin asennettu Dual Fuel -periaatteella 
toimiva biokaasugeneraattori kiinnosti omaa sähköntuotantoa suun-
nittelevia näyttelyvieraita.

Ruotsin maatalousministeri Eskil Erlandsson tutustui Borgeby 
Fältdagar -näyttelyssä Valtran biokaasutraktoriin Lantmännen 
Maskinin osastolla. Aikaa vierähti miltei neljännestunti, kun ministeri 
halusi katsoa myös konepeiton alle.
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Borgeby Fältdagar on selvästi jär-
jestetty ammattilaisille, mikä näkyy 
kauppiaiden ponnisteluina tuoda 
mahdollisimman paljon koneita 
paikalle. Tämän kesän helteet suo-
sivat kaksipäiväistä tapahtumaa ke-
sä–heinäkuun taitteessa.

Borgeby Fältdagar järjestettiin 
nyt kahdettatoista kertaa. Pienestä 
työnäytöksestä on kasvanut erit-
täin ammattimainen ulkoilma-
näyttely, jonka pääpaino on kas-
vinviljelyssä. Näyttelyssä ei ole ti-
voleja, lakritsinmyyjiä tai muita 
eläimiä kuin hevosia, jotka nekin 
vain kuljettavat näyttelyvieraita 
alueen ympäri.

Näyttelyn pääteemana oli tällä 
kertaa vesitalous ja veden riittämi-
nen viljelyyn.

Jokaisella suurehkolla koneliik-
keellä oli oma peltolohkonsa, jos-
sa koneita pääsi kokeilemaan tosi-
toimissa. Lisäksi näyttelyä ympä-
röi yhteisalueet, joilla järjestettiin 
eri valmistajien työnäytökset mm. 
maanmuokkauksessa, rehunkor-
juussa ja kasvinsuojelussa. Alueel-
la oli jopa pakkotuleennutettu oh-
rapelto, jota suuret puimurit par-
turoivat.

Näytteilleasettajia oli 260. Pin-
ta-alaa näyttelyalueella oli yhteen-
sä 60 hehtaaria, josta noin puolet 
oli varattu työnäytöksillä. Kävijä-
määrä oli järjestäjien mukaan noin 
15 000. Borgebyn tapahtuma kan-
nattaa panna muistiin. Käynti siellä 
ylittää odotukset.   

Kasvinviljelyn toimenpiteitä esiteltiin koeruuduilla, joista selveni eri toimenpiteiden vaikutus.

Kesänäyttely ammattilaisille
Borgeby Fältdagar 30.6.–1.7.

”Rakennekuopassa” esiteltiin eri tekijöiden vaikutus-
ta peltokasvien juuriston kasvuun ja edelleen sadon-
muodostukseen.

Näyttelynjärjestäjien perusteellisuudesta 
kertoo myös pakkotuleennutettu ohrapelto 
puintinäytöksiä varten.

Ulkoilmassa järjestettä-
vä Borgebyn maatalous-
näyttely lähellä Malmön 
kaupunkia on käynnin 
arvoinen.
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