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Amerikkalaisten viljelijöiden in-
non maissin ja soijan viljelyyn 
ymmärtää, sillä molemmat ovat 
hyvin tuottavia kasveja. Maissi 
antaa keskimäärin 12 000 kilon 
hehtaarisatoja ja maissitonnista 
maksetaan reilusti yli 200 euroa. 
Hinta on ollut hyvä jo pit-

kään, sillä 
etanolite-
ollisuus on 
vakaa mak-

saja. Soijan 
hehtaarisadot 

ovat reilusti alle 
puolet maissin 
sadosta, mutta 

hinta on lähes kolmin-
kertainen. Jokainen amerikkalai-

silta liikenevä papu menee kiina-
laisten ja japanilaisten tarpeisiin.

Tämänvuotisessa Iowa Power 
Farming Show’ssa oli kaikkiaan 
reilut 1 800 osastoa, joilla esitel-
tiin pääosin pohjoisamerikka-
laista ja kanadalaista maatalous-
osaamista. Monilla osastoilla oli 
esillä myös eurooppalaisia ko-
neita.

Purkukärryt ovat in
Näyttelyssä oli toistakymmen-
tä purkukärryvalmistajaa esit-
telemässä tuotteitaan. Tyhjen-
nysruuvit olivat poikkeuksetta 
halkaisijaltaan vähintään 40–50 
senttiä. Kovimmat lupaukset an-
toi Kinze, jonka 52 kuutiota ve-

tävän kärryn kerrottiin tyhjen-
tyvän kahdessa minuutissa. Hie-
man yli 26 kuution minuutti-
vauhti purkukärryssä lisää kiel-
tämättä työn tuottavuutta. Pää-
osinhan puimuri liikkuu pellolla 
koko ajan, polttoaineen tankka-
usta lukuun ottamatta. 

Purkukärryllä vilja otetaan 
vauhdissa kyytiin ja viedään 
joskus melko kaukanakin tiel-
lä odottavaan rekkaan. Näyt-
telyn kärryissä rengasvarustus 
oli poikkeuksetta yksiakselinen, 
mutta renkaat huomattavan kor-
keita ja leveitä. Parkerin kärryssä 
pintapainetta oli vähennetty 80 
senttiä leveillä ja hieman alle kol-
me metriä pitkillä teloilla.

Yhdysvaltojen maissi-
vyöhykkeen sydämessä 
järjestettävä maatalous-
näyttely kerää joka vuo-
si reilut 20 000 vierasta 
ihmettele-
mään mais-
sin ja soi-
jan käsitte-
lyssä käy-
tettäviä ko-
neita ja laitteita.

   Visa Vilkuna

ã Massikan 7624 Premium -mallista pyydettiin 
hieman päälle 170 000 euroa.

Vähennetty muokkaus
Toinen voimallisesti näyttelyä 
hallinnut asia oli muokkauk-
sen vähentäminen. Voimakkai-
den tuulien alueella, keskilännen 
preerialla,  on maa pyrittävä pi-
tämään mahdollisimman hyvin 
kasvipeitteisenä. Varsinkin pui-
dun maissikasvuston jäljiltä maan 
pinnalla on liikaa kasvimassaa, 
jotta kylvö onnistuisi. Useilla ti-
loilla on myös maan kyntämisestä 
luovuttu kokonaan. 

Joillakin tiloilla maissinoki paa-
lataan karjatiloille kuivikkeek-
si, jolloin suorakylvö onnistuu. 

Tämän John Deeren 8360 RT telatraktorin lis-
tahinta on 284 000 euroa, mutta näyttelyn kun-
niaksi koneeseen tarjottiin reilun 18 000 euron 
varustepakettia veloituksetta.

ã Ei löydy maailmalta näyttelyä, missä kiinalaiset eivät esittelisi 
”innovaatioitaan”. Fotonin 35-hevosvoimaisen, nelipyttyisen trakto-
rin olisi saanut omakseen noin 11 000 eurolla.

ã Isojen traktoreiden lo-
kasuojissa olevat voima-
noton ja nostolaitteen 
hallintapainikkeet alka-
vat olla turhan korkealla. 
Isonkin kuskin pitää no-
jata renkaaseen, jotta 
hallinta onnistuu.

Des Moines, IA

YHDYSVALLAT

Jos oljet jäävät pellon pintaan, 
ongelmaan tarjotaan ratkaisuk-
si nauhamuokkausta, missä maa-
ta muokataan parilla lautasella ja 
sakarakiekoilla vain kylvettävän 
kasvirivin kohdalta.  

Noin viiden sentin levyiseen 
nauhaan kylvettävä siemen saa es-
teettömän lähdön kasvulleen, eikä 
kevätkosteus pääse haihtumaan. 
Maissin riviväli on yli puoli met-
riä ja soijankin reilut 30 senttiä, 
jolloin muokattujen kylvörivien 
väliin jää mukavasti käsittelemä-
töntä peltoa estämään tuulieroo-
siota.  Jatkuu seuraavalla sivulla  

Iowa Power Farming Show, Des Moines, USA

Näkymiä rapakon takaa
•	 UUDEN	SUKUPOLVEN	DIRECT	JA	VERSU
•	 UUSI	ECOPOWER-MALLI	VALTRA	T163e
•	 UUSI	ULKONÄKÖ	-	NELJÄ	UUTTA	VÄRIÄ
•	 MAX	TEHO	158-225	hv
•	 MAX	VÄÄNTÖMOMENTTI	630-900	Nm

TERVETULOA	LÄHIMPÄÄN	
VALTRA-PISTEESEEN	
PYYTÄMÄÄN	TARJOUSTA!

ARVOMME	maalis-huhtikuussa uudesta Valtra-traktorista tai Sampo Rosenlew 
-puimurista tarjouksen pyytäneiden kesken 3x1000 litraa polttoainetta.

2013 
LUPAUKSEMME	

UUSIUTUNUT
VALTRA T

HITECH	•	VERSU
UUSI	DIRECT	2.0

Valtra-myyjät,	AGCO	Suomi	Oy
Lisätietoja saat omalta Valtra-myyjältäsi numerosta 020 45501 tai www.valtra.fi 
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ã Kinzen 52 kuution vetoisen kärryn luvattiin 
tyhjentyvän kahdessa minuutissa.

ã Useat erityyliset kivenkeruulaitteet kertoivat siitä, ettei maissi-
vyöhyke ole pelkästään muheva, kivettömän mullan aluetta.

Kaikki muu USA:ssa tuntuu olevan 
isoa paitsi kuivalannan levityskärryt!

ã Etukuormaajaan kiinnitettävä kivenkeruu- ja mullankaristuslaite 
näytti ainakin esittelyvideossa pelaavan mukavasti.

ã Pienkuormaajan lisälaitteella luvattiin hoidettavan useamman 
erillisen laitteen työ. Kauha, puskulevy, kappaletavaran kasauspihti 
ja rehukahmari olivat esittelijällä päällimmäisenä mielessä.

ã Parkerin purkukärryssä pintapainetta vähennettiin 80 senttiä 
leveillä ja hieman alle kolme metriä pitkillä teloilla.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  
ã Ruuvikuljetinten putkiin ja puimurin ruuvikuljetinten pohjiin tarjottiin 

muovisia korjaussarjoja, joilla saadaan lisää käyttöikää ilman mittavia 
peltitöitä.

ã Sähkökäyttöisiä lavapressun käärijöitä esiteltiin ahkerasti. Hinnat 
pelkällä mekanismilla ilman pressua vaihtelivat 1 100–1 200 euron välillä.

Kaupinkatu 4, 45130 Kouvola.  
Puhelin:   020 743 2041.
Varaosat: 020 743 2045.

PAALIVAUNUT

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 6.750 €

MAANSIIRTOVAUNUT

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 6.967 €

alk. 13.524 €

TARKKUUSLEVITTIMET

Meiltä myös Tempo-lautasniitto-
koneet, -viljavaunut, -takalanat ja 
-juontokourat, SaMASZ-karhot-
timet ja -pöyhimet sekä Pelikan-
kasvinsuojeluruiskut.

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 4.895 €

Tehokkaat
LAATUKONEET
järkevään hintaan!

Hinnat alv. 0 %. 
RAHOITUSTARJOUS: Kone heti käyttöösi rahoituspäätöksellä!
Korko 0% 30.9.2013 saakka!

METSÄPERÄ- 
VAUNUT JA  
KUORMAIMET

TA
KUU 2 VUOTTA!

MAANSIIRTOVAUNUMyös vilja- tai rehu-
lisälaidat (32m3)

LAUTASMUOKKAIMET
Lattajousella 
jousitetut lovetut 
suuret lautaset

alk. 6.460 €

NIITTOMURSKAIMET

TA
KUU 2 VUOTTA!

alk. 7.604 €

Kouvola 020 743 2041
Imatra 045 206 6236
Isojoki 0400 899 979
Jyväskylä 0400 164 716
Kajaani 050 314 1271
Kitee 040 037 3879
Kortesjärvi 0500 567 969 

Kuhmo 050 362 9620
Kuopio 0440 881 931
Lappfjärd 040 711 2062
Lempäälä 050 443 0934
Loimaa 0500 257 280 
Mikkeli 0400 636 973
Nivala 0400 681 778

Oulu 0107557313
Rovaniemi 010 755 7452
Tornio 0500 697 564
Virrat 0400 236 588 
Ylitornio 010 7557 253

KULTIVAATTORIT

Myös 
jankkurit 
alk. 3.411 €

alk. 7.339 €

www.agrikymi.fi

RIKKAÄES
Myös APV-piensiemen-
kylvölaitteella

Piikin Ø 8 mm

alk. 5.201 €
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ã       Lava-auton perässä hinattavia polttoaineen siirtosäiliöitä oli esillä useita eri tyyppejä. Tässä 3 000 litran polttoainetankilla ja kahdella 
120-litraisella öljysäiliöllä varustetussa kärryssä oli mukana sähköhitsauslaitteet ja paineilmavarustus. Työkaluille oli kaksi isoa vetolaatikostoa 
molemmin puolin. Messutarjouksena 16  tuuman renkailla ja keinutelillä varustetun kärryn olisi saanut 35 000 eurolla.

ã     Uusiutuva energia oli hyvin esillä. Amerikan mantereen tuuli- ja aurinkokartat paljastavat, mihin paneelit ja turbiinit kannattaa pystyttää.

ã Tasapohjaisen siilon tyhjennysruuvi ”kävelee” epäkeskomeka-
nismin avulla ympyrää ja tyhjentää siilon koko lailla tarkkaan.

ã Pyöröpaalaajaan oli kiinnitet-
ty talkkipurkki ja huolelliset oh-
jeet siitä, kuinka kumitela tulee 
paljain käsin käsitellä harmaaksi 
vauvojen talkilla. Liika käyttö jät-
täisi laikkuja telaan ja liian vähäi-
nen käyttö voisi puolestaan ai-
heuttaa toimintahäiriöitä. Maissi-
tärkkelys tai maissin ja soijan 
kylvössä käytettävä talkki ei te-
lan käsittelyyn sovellu.

ã Vastasyntyneen vasikan lämpökaappi verkkopohjalla 
ja lämpöpuhaltimella maksoi 380 euroa.

ã Lincolnin sähkötoiminen rasvaprässi kahdella 
18 voltin akulla olisi irronnut 200 eurolla.

ã

Rekkojen puoliperävau-
nut on usein varustettu tyh-
jennysruuvilla, jolle voiman 
antoi perävaunussa oleva 
iso polttomoottori.

ãã

Trög eller törstig maskin?
- Vi hjälper!

info@finskakillar.com • 0700 90 22 38 • www.ekotuning.com

www.voimaa.com • https://www.facebook.com/voimaacom

www.facebook.com/voimaacom

SKRÄDDARSYDDA TRAKTOROPTIMERINGAR FÖR
MER EFFEKT - MINDRE FÖRBRUKNING

S
RÄÄTÄLÖITYÄ

MOOTTORIOPTIMOINTIA

ENEMMÄN VOIMAA - PIENEMPI KULUTUS


