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Luomukoneiden markkinointiin 
erikoistunut Ekotjänst Lindgård 
on tehnyt paljon työtä luomutilo-
jen koneellistamiseksi. Monet kä-
sityövaltaiset ja hankalat viljely-
toimet onnistutaan nyt tekemään 
koneilla. Varsinais-Suomessa ei 
ole jääty pelkästään valmiiden os-
tokoneiden varaan, vaan viljelijöi-
den yhteistyöllä on kehitetty uusia 
innovaatioita.

TEHO Plus – Maatalouden ve-
siensuojelun tehostaminen -han-
ke, ProAgria ja Varsinais-Suomen 
Luomuvakka -hanke järjestivät 
Paattisilla pellonpiennarpäivän, 
jonka aikana luomuviljelyä ja sen 
tekniikkaa käytiin läpi isommal-
la joukolla. Koneita nähtiin työs-

sä ja viljelykokemuksia vaihdettiin 
vilkkaasti.

Jurttiharasta viljan rikkahara
ProAgrian luomuneuvoja Heikki 
Ajosenpää on tehnyt Kongskilden 
juurikasharasta viljan rikkakasvi-
haran. Normaalistihan luomussa 
viljan rikkoja vähennetään rikka-
äkeellä, joka käsittelee koko alan 
ohuilla sormimaisilla piikeillä. 
Äestys tehdään viljan suojelemi-
seksi kuitenkin sen verran pinnas-
ta, että vain siemenrikat kuolevat. 
Ajosenpään kehittämässä laittees-
sa harayksiköihin on kiinnitetty 
S-piikiäkeen piikit, joiden kärjissä 
on kapeat hanhenjalkaterät. 

Normaalia harvemmalla rivi-

Luomutuotanto on kehittynyt Varsinais- 
Suomessa mukavaa vauhtia.  Kuluttajien 
 lisääntynyt kysyntä on näkynyt luomuun 
 siirtyvien tilojen voimakkaana 
kasvuna. Myös konekannassa on 
 tapahtunut mukavaa kehitystä.

   Visa Vilkuna

välillä kylvetyn viljan riviväliä on 
mahdollista harata. Hanhenjalat 
leikkaavat mukavasti myös kesto-
rikkoja, kuten ohdaketta ja valvattia. 

Tutkimuksissa on huomattu, et-
tä harvemmalla rivivälillä ja kah-
della harauksella saavutetaan rik-
kojen osalta lähes sama lopputulos 
kuin herbisideillä saavutettaisiin. 
Harvempi riviväli ei laske merkit-
tävästi hehtaarisatoa.

Jättiäkeellä kylvöön
Alitalon veljekset, Heikki ja Antti, 
hankkivat 12-metrisen Einböckin 
rikkaäkeen piensiemenlaitteella 
varustettuna. Monipuolinen laite 
mahdollistaa normaalin viljojen 
rikkaäestyksen. Äestyksen yhtey-

dessä on mahdollista kylvää viljaan 
haluttu aluskasvi. 

Laitteella voidaan lisäksi kylvää 
kerääjäkasvi nappaamaan maahan 
jäänyt typpi talteen. Erityisesti var-
haisperunan ja juuresten noston 
jälkeen typen huuhtoutuminen es-
tyy, kun maan pintaan saadaan no-
peakasvuinen yksivuotinen kasvi 
ottamaan ravinteet talteen.  Äkeel-
lä onnistuu myös keväinen nur-
men ilmastus ja täydennyskylvö. 

Äes on 12 metriä leveä, mutta 
pakkautuu näppärästi traktorin 
taakse kapeaan, mutta suhteellisen 
korkeaan nippuun. 

Oivallinen ohdakeleikkuri
Alitaloon viime kesänä hankit-

tu Combi Cut -ohdakeleikkuri on 
osoittautunut toimivaksi ohdak-
keen ja valvatin kurittamisessa. Oi-
kea-aikaisesti ennen viljan korsiin-
tumista tehty käsittely nappaa oh-
dakkeen ja valvatin varren poikki. 
Käsittelyn jälkeen kasvi jatkaa kas-
vuaan luomalla lisää versoja, mut-
ta Alitalon kokemusten mukaan 
ohdake ja valvatti eivät enää ehdi 
muodostaa kukkia ja siemeniä en-
nen puintia. 

Heikki Alitalo pitää Combi Cu-
tia melko haastavana säädettävä-
nä, mutta kun asetukset löytyvät, 
tulostakin alkaa tulla. Leikkurin 
ainoa puute liittyy rikkakasvien 
poistoon terän päältä. Kolmila-
paisessa hydrauliikalla pyöriväs-

sä puhdistusharjassa voisi olla 
useampikin harjalapa, jotta terän 
päällys pysyisi paremmin puh-
taana.

Alitalon veljekset ovat käyttä-
neet ajo-opastinta jo pitempään. 
Kuluvalle kasvukaudelle Case va-
rustettiin noin 6 000 euroa mak-
saneella Leica Mojo 3D -auto-
maattiohjauksella. 

Alituinen ajo-opastimen vilkui-
lu vei liikaa huomiota työkoneen 
tarkkailulta. Nyt traktori ja auto-
maatti tietävät mihin mennään, 
ja kuski saa tarkkailla työkoneen 
toimintaa. Kuljettaja voi seurata 
herkeämättä leikkurin toimintaa, 
ja rattiin tarvitsee koskea vain pel-
lon päässä käännyttäessä.

Einböckin 12-metrinen rikkaäes 
taittuu nokkelasti traktorin taak-
se. Äkeessä on piensiemenen 
kylvölaite, joka mahdollistaa ha-
lutun aluskasvin kylvämisen vil-
jan sekaan.

ã Heikki Ajosenpää on tehnyt Kongskilden juurikasharasta viljan 
rikkakasviharan. Laitteessa harayksiköihin on kiinnitetty S-piikiäkeen 
piikit, joiden kärjissä on kapeat hanhenjalkaterät.

Luomukoneet kehittyvät
Paattisen pellonpiennarpäivät

Loimaa

Viljan oras ennen ja jälkeen harauksen. 
Siemenrikat kuolevat melko hyvin ja  terävä 
hanhenjalka viiltää kestorikkojakin nurin 
kohtuullisen mukavasti.



Järeä vaakatasomurskain silp-
puaa kasvuston niin, ettei se 
haittaa kyntöä. Silputun massan 
maatuminen lähtee käyntiin huo-
mattavasti nopeammin kuin kä-
sittelemättömän kasvuston.

ã Kääntöjarrua käytettäessä kaasujalka on 
varattu, mikäli ei käytetä Alitalon kaksoispol-
jinpatenttia, jossa kummallekin jalalle on 
oma kaasupedaali.

ã Leikkurin edessä oleva Case 
varustettiin automaattiohjauksel-
la. Aiemmin käytössä ollut ajo-
opastin koettiin hankalaksi, kos-
ka se ei vapauttanut kuskia seu-
raamaan työkoneen toimintaa.

ã Alitalon Heikki (vas.) ja Antti ovat kokeneita luomu-
tuottajia. Veljekset ovat mukana alueen luomuviljelijöiden 
yhteistyöringissä.

Biomassa murskaksi
Luomuviljapelloilla on usein 
enemmän biomassaa kuin tavan-
omaisella pellolla. Kestorikat, ke-
rääjäkasvit ja viljan olki tunne-
tusti hankaloittavat kyntöä. Kun 
pelto käsitellään ennen kyntöä 
tehokkaalla vaakatasomurskai-
mella, työ helpottuu oleellises-
ti. Samalla olki ja muu biomas-
sa jauhaantuvat pieneksi silpuk-
si ja maatuminen lähtee ripeästi 
käyntiin.

Alitalon hinattavan kolmiroot-
torisen Stromin terillä on voima-
kas nostava muotoilu, joka imee 
lakoutuneen ja tallautuneen kas-
vuston paremmin roottoriin. Te-
rät ovat erittäin järeät, joten ko-
neen uskaltaa säätää melkoisen 
lähelle maanpintaa. 

Pienet kivet eivät mahda ko-
neelle mitään, mitä nyt korkein-
taan tylsyttävät teriä. Roottori-
rummun ulkokehällä olevat vas-
taterät lisäävät tuntuvasti murs-
kaustehoa. 

ã Heikki ja Antti Alitalon viime kesänä hankittu Combi Cut on osoittautunut toimivaksi 
ohdakkeen ja valvatin kurittamisessa. Oikea-aikaisesti ennen viljan korsiintumista tehty 
käsittely nappaa ohdakkeen ja valvatin varren poikki.

HDS 8/18 CX 
■ 180 bar, 800 l/h 
■ sh. 2995,-

Kärcher Professional - Jatkuvaan, kovaan ammattikäyttöön. Katso lisää www.karcher.fi

HDS 12/18 SX
■ 180 bar, 1200 l/h 
■ sh. 4550,-

Kärcher Professional.
Harmaa on varmaa.
Tarvitsetpa kuumavesipesuriksi järeän tykin tai tiukan kompaktimallin, monin- 
kertainen testivoittaja Kärcher on aina varma valinta. Kärcher merkitsee 
edistyksellistä tekniikkaa, työtehoasi parantavia ratkaisuja ja ensiluokkaista 
käyttövarmuutta. Kaiken tämän tunnistat nyt tyylikkäästä ja kovaa käyttöä 
kestävästä antrasiitinharmaasta väristä ja Kärcherin-keltaisista käyttökytkimistä.
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