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Jatkuu seuraavalla sivulla  

Grassland & Muck 2014

Brittiläistä osaamista
Tapahtuma veti tällä kertaa 240 
näytteilleasettajaa ja noin 13 500 
kävijää. Koska tapahtuman aikana 
pidettiin useita nurmi- ja lantako-
neiden työnäytöksiä, oli näyttely-
alue 75 hehtaarin laajuinen. Kes-
kellä aluetta oli pienempi kiintei-
den osastojen alue. Sieltä löytyivät 
esimerkiksi nurmisiemenyritys-

ten osastot, joista monet oli-
vat havainnollisesti perus-
taneet eri lajikkeiden ruu-
dut demonstraatiokasvus-
toineen. 

Messualueelta löytyi myös lu-
entoteltta, jossa brittiläiset ja ir-
lantilaiset asiantuntijat kertoi-
vat nurmirehun tuotannosta ja 
ruokinnasta sekä lanta-asioista. 
Brittein saarten neuvojien ja vil-
jelijöiden osaaminen on erityi-
sen hyvä edullisen laidunrehun 
hyödyntämisessä. Laidunkausi 
on alueella huomattavasti pidem-
pi kuin Suomessa, eteläosissa jo-
pa 10 kuukautta.  Seuraava Grass-
land & Muck järjestetään vuonna 
2017. n

Keski-Englannin Stoneleighissä järjes-
tetään joka kolmas vuosi Grassland 
& Muck -näyttely (nurmi ja lanta). 
Kun tämän vuoden tapahtuma järjes-
tettiin toukokuussa, oli brittiviljelijöi-
den ensimmäinen säilörehusato pääasi-
allisesti jo korjattu. Parin huonon nur-
mivuoden jälkeen saatiin tänä vuonna 
hyvä säilörehusato.

n   Matts Nysand, MTT:n asiantuntija

Tapahtuman aikana nähtiin runsaasti 
erilaisia työnäytöksiä.

ã Claasin uuden 800-sarjan ajosilppureissa on uuden Mercedes 
TIER 4i -moottorin ansiosta 8–10 litraa tunnissa pienempi polttoai-
neen kulutus. Silti tehossa ja silppuamiskapasiteetissa on petrattu. 
Silppureihin saa Autofill-toiminnon, joka täyttää vierellä ajavan vau-
nun automaattisesti ilman kuljettajan valvontaa. Puhallustorvea 
 ohjataan 3D-kameran avulla.

ã McHale Fusion 3 Plus -paalainkäärimessä on patentoitu muovikal-
von kiristysvoiman automaattinen säätö lämpötilan mukaan. Se pois-
taa haitan, joka muuten seuraisi kuumien ja viileiden päivien lämpötila-
eroista: jos muovi kiristyy liian vähän tai liikaa, menee se helposti poik-
ki. Kone voi käyttää verkon asemesta muovikalvoa paalin sidontaan. 
Sen ansiosta saadaan ilmatiiviimpi käärintä.

ã Näyttelyn ehkä erikoisin laite oli kehitteillä oleva tanskalainen 
 niittorobotti GrassBots. Sitä kehitetään Lynexin ja Kongskilden sekä 
Aarhusin ja Etelä-Tanskan yliopistojen yhteistyönä. Laite koostuu 2,2 
tonnin teloilla kulkevasta käyttöyksiköstä sekä JF CM365F -etuniitto-
koneesta. Tarkoituksena on kehittää kevyt laite kasvuston korjuuseen 
alavilta, upottavilta alueilta ja muilta jättöalueilta biokaasulaitosten 
tarpeisiin. Se toimii vielä vain käyttäjän kauko-ohjaamana, mutta ta-
voitteena on kehittää autonominen robotti.

ã Näyttelyn isossa laakasiilossa nähtiin tämä PistenBully-rinnekone
tasaamassa ja tiivistämässä rehukuormia. Brittiläisen biokaasulaitok-
sen selvityksen mukaan kone on saavuttanut laitoksen isossa siilossa 
saman levityskapasiteetin ja maissirehun tiiviyden kuin kolme traktoria. 
Saksalainen valmistaja jopa markkinoi konetta  maatalouskäyttöön.

ã AgBagin isoimmat ”makkarasäilöntäkoneet” ovat ajettavia, omal-
la moottorilla ja ohjaamolla varustettuja. Kone pakkaa säilörehun lä-
pimitaltaan 3,6 tai 4,2 metrin muovimakkaraan. Makkarasäilöntä on 
melko tavallista Keski-Euroopassa.

Stoneleigh

ENGLANTI

Farmarisäiliöt kuntoon 
helposti FARMEX- 
kunnostu s ohjelmalla. 
Kunnostus pidentää 
säiliön käyttöikää ja 
polttoöljyn varastointi on 
taas turvallista. Ota yhteyttä!

FARMEX-
PERUSKUNNOSTUS
Millaisessa kunnossa 
farmarisäiliösi on?

06 484 6330
www.farmtools.fi 
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Uutta tämän vuoden Grassland & Muck -näyttelyssä oli neuvontajärjestö 
ADASin havaintoesitys nurmipeltojen kuohkeuttamisesta. Nurmipeltojen 
tiivistyminen koetaan Brittein saarilla olevan sen verran yleinen ongelma, 
että ADASin selvityksen mukaan jo noin kolmasosa nurmitiloista on aina-
kin jossain vaiheessa kokeillut nurmien kuohkeuttamista. Suomessa routa 
murentaa maata useammin ja syvempään kuin Englannissa, joten ongel-
ma on ehkä pienempi meillä.

Konetyöt kuten lietteenlevitys ja korjuutyöt voivat tiivistää maata.  
ADASin mukaan myös laiduntava karja voi tiivistää maata. Erityisesti mär-
kä maa voi pakkautua koneista ja karjasta. 

”Tiivistyminen voi vähentää nurmisatoa jopa 40 prosenttia”, sanoo toh-
tori Paul Newell Price ADASista. Syitä ovat mm. huonompi juurien kas-
vu ja vedenläpäisy sekä happea vaativien prosessien rajoittuminen. 

Price suosittelee vanhaa kunnon lapiodiagnoosia. Kaivetaan muuta-
masta paikasta ylös lapion levyinen, noin 30 senttiä paksu maalohko 30–
40 sentin syvyydestä. Maan ulkonäkö ja tapa, jolla se murenee käsissä, 
kertoo paljon siitä, kuinka tiivistynyttä se on. Jos maassa on tiivistyneitä 
vaakasuuntaisia levyjä ja vaakasuuntaisia halkeamia, on se merkki tiivisty-
neistä kerroksista. Pystysuuntaiset halkeamat ovat yleensä hyviä. Huono-
ja merkkejä ovat myös kokkareiden ympäri kasvaneet juuret ja huono haju 
lietteestä, joka ei ole päässyt hajoamaan hapen puutteen takia.

”On tärkeää tarkastaa maan kunto ensin, koska hyväkuntoisen maan 
koneellinen kuohkeutus voi tehdä enemmän vahinkoa kuin hyötyä.”

Kuohkeutuslaitteita myyvän Opicon edustajan mukaan kuohkeutta-
minen on pidentänyt laidunnuskautta useilla viikoilla sekä keväällä että 
syksyllä. Tämä tarkoittaa säästöjä, koska laiduntaminen on edullisempaa 
kuin säilörehun käyttäminen. Kustannussäästöjä syntyy myös lannan ja 
rehujen pienemmän varastointitarpeen kautta.

Maanpinta voi joskus myös tiivistyä ilman koneita tai karjaa. Pelkästään 
runsaat sateet voivat joillakin maalajeilla liettää pintakerroksen, jonka jäl-
keen se kuorettuu. 

”Tämä tapahtuu myös nurmilla, jolloin kuorettuma estää ilman pää-
syn juuristolle. Nurmiäes/rikkaruohoäes (jota käytetään rikkaruohoäkeenä 
luomussa) ohuine piikkeineen on hyvä kuorettuman rikkomiseen”, sanoo 
Opicon James Woolway. 

Matts Nysand

ã ADAS-neuvontajärjestön Paul Newell Price esittää havainto-
kuopan äärellä, miten lapiodiagnoosin avulla tutkitaan maan 
 tiivistymistä. Samalla selvisi, millä laitteilla ja mihin ajankohtaan tilan-
ne kannattaa korjata.

ã Karjan aiheuttaman matalan tiivistymän kuohkeuttamiseen voi 
riittää lapiorullaäestyyppinen laite. Tämän tyyppisiä markkinoidaan 
briteissä myös lietteen imeytymisen tehostamiseksi ja pintavalun-
nan vähentämiseksi. Opicon Sward -slitterin leveys on 3 metriä, 
 paino maksimipainotuksella 1 150 kg.

ã Peltokoneiden aiheuttamien syvempien tiivistymien kuohkeut-
tamiseen tarvitaan jankkurityyppisiä laitteita. Tässä 3-metrinen Ac-
tisol Subsoiler, jossa on säädettävä teräväli. Vetotehon tarve on 110 
hv. Tässä siihen on yhdistetty oikealla näkyvä lapiorullaäestyyppi-
nen kuohkeutuslaite.

ã McConnel Shakearator  -jankkurissa (KV 14/2010) on nivel-
akselikäyttöinen tärytin, jonka ansiosta vetotehon tarve vähenee. 
Vetotehon tarve kolmella terällä on 75 hv.  

Brittitiloilla kokeillaan 
nurmen kuohkeutusta

Jatkuu seuraavalla aukeamalla  

Valtra-myyjät, AGCO Suomi Oy Lähimmän Valtra-myyjän  
yhteystiedot saat numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi

Kysy lisää! 

Kuvan traktorit erikoisvarustein.Tarjous voimassa 30.6.2014 saakka.

KAHVITUTTAAKO? TOIMI NYT!
Pyydä tarjous - saat tyylikkään Valtra-kahvipurkin. Ja kun teet kaupat uudesta 
Valtrasta kesäkuun aikana, saat vuoden kahvit kaupan päälle (100 pakettia).

Tehdas tarjoaa
kausialennuksen

VALTRA N143 HITECH 
• 160 kotimaista hevosvoimaa  

• Kompakti 4-sylinterinen
• Ketterä ja erinomainen näkyvyys  

• Hyvä jälleenmyyntiarvo
• Suomen suosituin mallisarja 2014 

KESÄN NETTOHINNAT    

VALTRA T153 HITECH 
• 170 hevosvoimaa
• Vahva kotimainen vetokone
• Hyvä jälleenmyyntiarvo
• Suomen suosituin 6-sylinterinen 
   malli vuonna 2014 

alv. 0%59.900 €

KESÄKUUN 
KAUPPOIHIN

alv. 0%64.900 €

TERVETULOA OKRA-NÄYTTELYYN OSASTOLLE B-27 2.-5.7.2014!

VAL_N143+T153_225x300_KV_14.indd   1 10.6.2014   10.04



Grassland & Muck -näyttelyn lantapuolella oli esillä kuivikkeen teko karjal-
le lietelantaseparaattoria käyttäen. Karjan omasta lietelannasta puristetaan 
kuivajae (36–38 % kuiva-ainetta), jota käytetään kuivikkeena parsissa ja pi-
hatossa.  Menetelmä on ollut pari vuotta käytössä Iso-Britanniassa. 

Separaattorimyyjien mukaan bakteerihaittaa utareterveyden tai maitohy-
gienian kannalta ei ole, kun huolehditaan navetan ilmanvaihdosta. Tavan-
omaisestikin kuivitettuihin parsiin tulee välillä lantaa, joten lantabakteerit tu-
levat välillä nänneille tavallistakin kuiviketta käytettäessä. 

Kuivikkeiden ostot ja niiden kuljetukset tilalle jäävät siis pois, samoin kuin 
kuivikeoljen korjuu pellolta. Meilläkin monet isot karjatilat pitävät nykyään 
koko peltoalan nurmella ja ovat luopuneet viljanviljelystä, jolloin omaa kui-
vikeolkea ei ole. Separoinnin toinen etu on lietteen nesteosan vaatiman va-
rastotilan sekä pelloille kuljetettavan ja levitettävän nestemäärän pienenemi-
nen. Lisäksi separoitu nesteosa on juoksevampi kuin lietelanta, joten neste-
osan levitys on nopeampaa ja häiriöttömämpää.

Suomen oloissa 35–38 prosenttia kuiva-ainetta sisältävä kuivike toden-
näköisesti jäätyy, kun sitä käytetään talvella kylmissä pihatoissa. Suomalai-
sen maitotilallisen kannattaisi tiedustella meijerin asennetta asiaan ennen 
kokeilua.

Matts Nysand

ã Fan Separator -ruuvipuristin separoi lietelannasta kuivajaetta, joka soveltuu kuivikkeeksi eläinten alle. Kone on itävaltalaisen 
Bauerin valmistama. Eri valmistajien ruuviseparaattoreiden hinnat Englannissa ovat 22 000–38 000 euroa.

ã Amerikkalainen Daritech tarjoaa erilaisia telaseparaattoreita 
 lietelannan separointiin, myös lantakuivikkeen tekoon soveltuvia. 
 Telapuristimet selviävät myös hiekkapitoisesta lietteestä, joka voi 
olla ongelma ruuviseparaattoreille. Hinnat Englannissa alkaen 
18 000 euroa.

Lehmille lakanat lannasta

Katso lisäKuvat!
www.koneviesti.fi
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Mitas ja Continental, maatalousrenkaiden laatumerkit – kumman valitsetkin, 
eurooppalainen rengasvalmistaja Mitas takaa, että saat aina: 

Todistettua laatua – tuotteemme ovat ansainneet laitevalmistajien luottamuksen, esimerkkeinä  
AGCO (Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Valtra), Argo Tractors (Landini, McCormick), Claas,  
CNH (Case, New Holland), John Deere ja Same Deutz-Fahr (Same, Deutz-Fahr, Lamborghini, Hürlimann).

Teknologisia innovaatioita – parempaa tehokkuutta. Renkaamme tarjoavat kestävää laatua,  
ylivoimaista vetopitoa, erinomaista kuormankantokykyä ja ovat hellävaraisia maaperälle.

Laajan valikoiman – valikoimastamme löydät renkaat traktoreihin, leikkuupuimureihin, peräkärryihin sekä 
muihin maatalouskoneisiin ja -laitteisiin.

Mitas, Sellukatu 5 D, 33400 Tampere, puhelin: 03-345 0490, sähköposti: info-fi@mitas-tyres.com, www.mitas-tyres.com 

AMMATTILAISILLE
LAATUA   


