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Jatkuu seuraavalla sivulla  

Koneviestin sähköiset palvelut (näköislehtien ja arkis-
ton lukuoikeus) ovat kestotilaajan etu. Kirjautuminen 
palveluihin muuttuu kevään aikana. Käy vaihtamassa 
vanha käyttäjätunnuksesi ja salasanasi uuteen osoit-
teessa:

www.koneviesti.fi

→  www.koneviesti.fi/vaihda

Vaihda käyttäjätunnuksesi
ja voita iPad, 

arvo n. 550,00!

Arvontaan osallistuvat kaikki käyttäjätunnuksensa ja 
salasanansa 13.4.2014 mennessä vaihtaneet.

Muokkauksella pyritään aikaan-
saamaan siemenelle hyvä itämis-
alusta, mutta se on saanut nyt lisä-
tehtävän: muokkaustoimenpiteil-
lä pyritään vähentämään kasvin-
suojelun tarvetta, erityisesti tauti-
torjuntaa, mikä on kasvinsuojelun 
kallein osa. Tutkijat puhuvat pel-
tohygieniasta. 

Kun sato on korjattu, muokkaus 
alkaa. Ensimmäisenä tehtävänä on 
kasvijätteiden lahoamisen käyn-
nistäminen ja jouduttaminen. Tä-
mä on peltohygienian kannalta ai-
van oleellinen muokkaustehtävä 
ja siihen oli näyttelyssä tarjolla laa-

ja valikoima lautasmuokkaimia. 
Kun tällainen muokkain esiteltiin 
ensimmäisen kerran 20 vuotta sit-
ten, oli se tarkoitettu juuri sänki-
muokkaukseen, eikä mihinkään 
muuhun. Suomessa siitä on tullut 
yleismuokkausväline. 

Menetelmän rajoituksena on 
työsyvyys, joka on pienestä lautas-
läpimitasta johtuen korkeintaan 
10 senttiä. Vuodesta toiseen pel-
kästään sillä muokattaessa tiivis-
tymiskerros muodostuu muok-
kauskerroksen alle. Jotkut puhu-
vat syväjyrästä, eikä ilmaisu kovin 
väärässä olekaan.

Hinattavan kultivaattorin etupää tukeutuu etukulmissa oleviin tukipyöriin 
ja takapää pakkeriin. Kun pelto on kumpuileva, ei työsyvyys pysy tasai-
sena. Kun traktori kiipeää kumpareen päälle, nousevat kultivaattorin etu-
pää sekä tukipyörät irti maasta, jolloin työsyvyys madaltuu. Kun traktori 
laskee painanteeseen, laskevat myös piikit syvemmälle. Lemkenin Ka-
rat-siipiteräkultivaattorissa on etupyörien tukivarren yläpäässä painean-
turi. Se aistii, minkälainen paine kohdistuu tukipyörään, jolloin anturi an-
taa impulssin hydrauliikalle joko nostaa tai laskee tukipyörää. Tämä pitää 
kultivaattorin etupään työsyvyyden tasaisena.

Agritechnicassa oli nähtä
vänä muokkauksen koko 
kirjo: kyntöauroja, kulti
vaattoreita, lautasmuok
kaimia, äkeitä, jankkureita. 
Tämä on osoitus siitä, että 
yhtä ainoata muokkausta
paa ei ole. Olosuhteet mää
rittelevät sopivan tavan. 

   Erkki Holma

Muokkauksella vähemmän 
kasvinsuojelua

SAKSA

Hannover

Siipiteräkultivaattori on   
aurattoman viljelyn yleistyökalu
Sänkimuokkausta seuraa Kes-
ki-Euroopassa normaalisti kulti-
vointi 20–25 cm syvyyteen. Tämä 
tehdään sen jälkeen, kun puinti-
tappiojyvät ja rikkasiemenet ovat 
orastuneet. Viimeiseksi tulee vie-
lä kyntö. Tosin auraton viljely on 
lisääntymässä. Aurattomasta vilje-
lystä käytetään Saksassa usein ni-
mitystä suorakylvö, vaikka siinä 
pelto muokataankin kolmeen ker-
taan ennen kylvöä. Kylvö suoraan 
sänkeen on Saksassa harvinaista.

Vaikka kyntö ei ole lisääntymäs-

sä, joku aurantekijä oli silti tullut 
lisää. Valmistajat haluavat tarjota 
koko muokkauskonepaletin. 

Jankkurilla tiivistymät rikki
Myös jankkureista oli messuilla 
runsas tarjonta. Ne on tarkoitettu 
muokkauskerroksen alle syntynei-
den tiivistymien rikkomiseen. Nii-
den käytössä on vain muistettava, 
että märkään maahan jankkuria 
tarjottaessa vahingot voivat olla 
suuremmat kuin hyödyt. 

Agritechnica, Hannover, Saksa

Amazone uskoo, että kyntö säilyy, vaikka auraton viljely on Sak-
sassa lisääntynyt. Erityisesti tapauksissa, joissa punahomevaara 
kasvaa, pidetään kyntöä hyvänä torjuntakeinona. Aluksi Amazonella 
on tarjolla vain nostolaiteauroja.
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Lemken-aura on saamas-
sa GPS-antennin. Sen tarkoitus 
on aistia, milloin kyntöaura tu-
lee päisteeseen, jolloin traktorin 
nostolaite saa impulssin nostaa 
aura maasta oikealla hetkellä. 
Näin päisteestä tulee tasaleveä. 
Ennen kynnön aloitusta trakto-
rilla ajetaan pellon ympäri, jol-
loin järjestelmä saa tiedon pellon 
muodosta ja koosta. GPS saa-
daan auroihin vuonna 2015. Pai-
neanturin (pikkukuva) ansiosta 
kultivaattorin tukipyörään koh-
distuva paine pysyy tasaisena. 
Anturi antaa tukipyörän sylinte-
rille nosto- tai laskukomentoja.

ãã
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Saksalainen neuvontajärjestö DLG 
satsaa kasvintuotannon tekniik-
kaan soveltavan tutkimuksen voi-
malla. Tohtori Reinhard Rossberg 
vastaa DLG:n koetilan juuri alka-
neesta kaistamuokkauksen pitkäai-
kaiskokeesta. Koe täydentää ja jat-
kaa koetilalla ollutta ja juuri päätty-
nyttä DLG:n kylvötapakoetta, jossa 
vertailtiin kyntöä, kultivointia, suo-
rakylvöä ja kaistamuokkausta. Uu-
dessa koesarjassa vertaillaan mini-
mimuokkausta ja suorakylvöä nel-
jään erityyppiseen kaistamuokka-
uksen tekniikkaan.

”Yksi peruskysymyksistä on, mi-
ten  kaistamuokkaus sopii meidän 
korkean satotason viljelyjärjestel-
miin”, kertoo Rossberg. Lähinnä 
USA:sta lähtenyt kaistamuokkaus 

on siellä sovitettu esimerkiksi mais-
sille, jossa on luontaisesti käytössä 
leveä riviväli. DLG:n kokeessa tut-
kitaan kapean, 25 sentin kaistojen 
käyttöönottoa. Kokeessa ei ole mu-
kana kyntöä, koska sitä ei DLG:n 
koetilalla käytetä. 

”Kasvinvuorotuksena käytämme  
syysrapsin, syysvehnän, maissin ja 
syysvehnän kiertoa”, Rossberg jat-
kaa. 

Kokeessa käytetään mineraali-
lannoitusta, karjanlantaa ei anneta. 
Vuotuinen typpilannoitus annetaan 
säännöllisesti, mutta P- ja K-lannoi-
tus vain rapsille ja maissille. Lannoi-
tuksessa kokeillaan erilaisia sijoi-
tusmenetelmiä. Kaistamenetelmis-
sä on mukana myös syvempi sijoi-
tus muokatun vyöhykkeen pohjalle. 

Maissilla ja syysrapsilla on käy-
tössä 50 sentin riviväli, joka on sa-
malla kaistamuokkauksen moduu-
lin leveys. Vehnällä käytetään mo-
difioitua 25 sentin riviväliä, 2 x 12,5 
”nauhaa”.

Stuttgartin lähistöllä kasvinvilje-
lytilaa pitävä Jürgen Rüdt on Ag-
ritechnican vakiokävijöitä. Hän arvi-
oi DLG:n merkityksen positiiviseksi 
saksalaiselle viljelijälle.

”DLG on organisoitunut lukuisiin 
työryhmiin, jotka keskittyvät maa-
talouden tärkeisiin alueisiin. Pidän 
tärkeänä sitä, että näissä työryh-
missä on mukana myös viljelijöitä, 
jotka tuovat täten kentän äänen tut-
kimukseen ja neuvontaan.”

Jussi Knaapi

DLG vauhdittaa kasvintuotannon tutkimusta

Tohtori Reinhard Rossberg 
(oik.) vastaa DLG:n koetilan 
kaistaviljelyn koesarjasta.  
Viljelijä Jürgen Rüdt on aktiivi-
sesti jäsenenä mukana DLG:n 
toiminnassa.
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Maatalouskonevalmistajilla me-
nee Saksassa hyvin. Näin ku-
vaili maatalouskonevalmistaji-
en yhdistyksen toimitusjohtaja 
Bernd Scherer Agritechnican 
yhteydessä pitämässään tilan-
nekatsauksessa. Liikevaihdon 
odotetaan kasvavan 10 prosen-
tin vauhtia, ja kapasiteetista on 
käytössä 83 prosenttia. Jos lu-
ku olisi sata, tilauksista jäisi osa 
toimittamatta. Koko Euroopan 
maatalouskonevalmistuksesta 
Saksan osuus on 28 prosenttia.

Vienti on Saksan maatalous-
koneteollisuuden veturi. Mer-
kittävin vientimaa on Ranska ja 
siellä on kauppa käynyt. Englan-
nissa on pari kolme vuotta jatku-
nut alamäki taittumassa. Italias-
sa on peltoala lähes yhtä suuri 
kuin Englannissa, mutta tilojen 
keskikoko on kahdeksan heh-
taaria, eikä tiloilla ole ollut kovin 
kummoista investointihalukkuut-
ta. Lisäksi Italiassa on runsaasti 
omaa maatalouskonevalmistus-
ta, joka on kärsinyt viljelijöiden 
ostohaluttomuudesta. 

Puola on Euroopan kolman-
neksi suurin viljantuottaja. Maas-
sa on viime vuosina investoitu 
uusiin maatalouskoneisiin ah-
kerasti. Sitä on auttanut EU:lta 
saatu rahoitus. Nyt pahimmat 
puutteet on korjattu ja myynti on 
rauhoittunut. Traktorikauppa vä-
heni vuonna 2013 viidenneksen. 

USA:n maatalouskonemark-
kinat ovat olleet kasvussa ja sii-
tä on Saksan maatalouskonete-
ollisuus ottanut 800 miljoonan 
euron siivun. USA:n myyntiä on 
auttanut se, että viljelijät ovat 
saaneet hankintavuonna poistaa 
verotuksessa koneiden arvos-
ta 50 prosenttia. Tämä lisäkiiho-
ke on vuonna 2014 poistumas-
sa ja myynnin odotetaan rauhoit-
tuvan. 

Venäjä on maatalouskone-
valmistajille kiinnostava  mutta 
ennalta-arvaamaton markkina-
alue. Venäjän peltoala on edel-
leen 60 miljoonaa hehtaaria. On-
gelma on vapaata kauppaa sot-
kevat tuontirajoitukset ja tullit, 
jotka tulevat varsin lyhyellä varoi-
tusajalla. Niillä halutaan suojata 
Venäjän omaa maatalouskone-
teollisuutta. Sen takia monet val-
mistajat ovat siirtäneet tuotantoa 
Venäjälle.

Saksan omilla markkinoilla 
maatalouskoneet menevät edel- 
leen hyvin kaupaksi. Sitä edes- 
auttavat korkeat sähkön syöttö-
tariffit. Joka on saanut biokaa-
sulaitokselle rakennusluvan, on 
saanut lottovoiton. Biokaasulai-
tokset nielevät kohta miljoona 
hehtaaria maissia ja peltoalasta 
on bioenergiatuotannossa pari 
miljoonaa hehtaaria. 

Erkki Holma

Saksan maatalouskonevalmistus 
hyvässä kasvussa

Lemkenin Rubin 12 on järeän luokan lautasmuokkain. Lautasen läpimitta on 736 milliä ja sillä pääsee jo 20 cm työsyvyyteen. Samalla 
muokkaimella voi toki tehdä myös matalaa sänkimuokkausta. Jos muokkaimesta tehdään järeä, tulee siitä samalla painava nostolaitteiden 
kannatuksella kuljetettavaksi. Lemkenissä takapää tukeutuu tiekuljetuksen aikana tukivarren päässä olevaan, vapaasti pyörivään hullun-
pyörään. Kun muokkaaminen aloitetaan, nousee pyörä kokonaan ilmaan ja muokkain toimii nostolaitekoneena.
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Sateen jälkeen 
pellon pinta on liettyvil-
lä mailla altis kuorettu-
maan. Einböckillä on 
tarjota kuorettuman rik-
komiseen hyvä apu: 
ajosuunnassa hiukan 
vinoon asentoon asen-
netut piikit rikkovat ja 
murustavat tehokkaasti 
liettyneen pinnan.
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Lieteletkut voivat tukkeutua. Ilman että kuljettajalle siitä ei ole 
minkäänlaista tietoa. Vogelsang on ratkaissut ongelman asentamal-
la jokaiseen lieteputkeen virtauksen ilmaisevan anturin. Jos joku let-
kuista tukkeutuu, tulee siitä tulee ohjaamoon hälytys, ja kuljettaja nä-
kee monitorista, missä tukos on.
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Myös ruuvilingot 241THS Flex ja 256THS Flex heti toimitukseen.

Jäljellä vielä muutama Tokvam linko märän lumen toimivuustakuulla varastosta.

Venakontie 4, 74130 Iisalmi-Finland
Marjo Piironen 040 547 8457 marjo@konevel.fi
Marko Laakkonen 0400 784 003 marko@konevel.fi
Kimmo Kärki 050 490 0085 kimmo@konevel.fi

LISÄTIETOJA www.konevel.fi

Konevel Oy

– oik. vallileikkuri  
 (työleveys 240cm)
– nivelakseli
– hydraulisesti kääntyvä torvi
– paino 470kg

– työleveys 252cm
– työleveys vallileikkureilla 274cm (lisäv.)
– paino 775kg
– hydraulisesti kääntyvä torvi vakiona
– yms. 

252THS ammattilaisen 
valinta

225HS, Hintaan

4490 e
sis alv 

Kyllä se lumi vielä tulee !!!!!


