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1. 	KONEIDEN RAKENNE JA KÄYTTÖ 

1.1. 	Yleistä, tekniset tiedot 

Kylvö-lannoituskoneen toimintaperiaate ja rakenne ovat säilyneet jokseenkin ennallaan 
neljännesvuosisadan. Vuosien kuluessa säiliökoko on kasvanut, työleveys on suurentu-
nut ja nostolaiteldinnitteisistä on yhä enemmän siirrytty hinattaviin. Lisävarustevali-
koima on monipuolistunut. 

Suurin muutos kylvö-lannoituskoneen kehityksessä on tapahtunut, kun uusimmissa 
malleissa lcannatuspyörät on korvattu järeår.  akenteisella jyräpyörästöllä. Näin saadaan 
kuljetusleveyttä pienennettyä sekä jaettua koneen paino kylvöstä tiivistävälle 
jyräpyörästölle. Yksi jyräpyörä tiivistää maata kahden siemenrivin ja niiden väliin 
jäävän lannoiterivin kohdalta, kuva 1. Jyrääminen parantaa siemenen ja lannoitteen 
maakontaktia, mistä oletetaan olevan hyötyä erityisesti kuivana keväänä. Jyräpyörästön 
takana oleva jälldäes levittää pyörien väliin muodostuvan maavallin pyörien jälkiin. 
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Kuva 1. Jyräpyörä tiivistää maata kahden siemenrivin ja niiden väliin jäävän lannoiterivin kohdalta. 

Koneen rakennemuutos aiheutti terminologisen ongelman. Kun vanha konetyyppi on 
viralliselta nimeltään kylvö-lannoituskone ja kansanomaiselta nimeltään kylvölannoi-
tin, niin onko uusi kone talcalcannatuspyörillä varustettu kylvö-lannoituskone, 
lannoitus-kylvö-jyräyskone, kylvö-jyrä, talcapyöräkylvölannoitin, jyrä-combi vai joku 
muu? Lyhyyden ja kuvaavuuden vuoksi päädyttiin nimitykseen jyräkylvölannoitin. 

Tutkimusta varten saimme VAKOLAn käyttöön Oy Juko LTD:ltä ja Junkkari 
Oy:ltä työleveydeltään 2,5 m:n koneet sekä Tume Oy:ltä 3,0 m:n koneen. Kaikilla 
kolmella valmistajana on tuotannossa työleveydeltään 2,5, 3,0 ja 4,0 metrin mallit. 
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Koneen merkki 
Malli 

Juko 
HT 2500 

Simulta 
250011(T) 

Tume 
HKL 3000 JC 

Valmistusnumero 4FT-40159 101 113 3505 
Työleveys cm 250 250 300 
Leveys cm 290 278 330 
Pituus cm 403 395 418 
Korkeus cm 148 136 145 
Täyttökorkeus 
-maasta cm 145 135 142 
-astintasolta cm 82 61 64 
Astintason korkeus 
maasta cm 64 74 78 
Paino säiliöt tyhjänä kg 1600 1390 1710 

Lannoitusosa: 

Säiliön tilavuus 	1 
Sekoitin 
Pohjakartiot 
Syötön saatu 	 i 

Vannastyyppi 
Vantaan kärjen leveys Toblin 
Vantaiden lulcumäärä 	kpl 
Riviväli 	 cm 
Vannasrivien etäisyys 	cm 

1081 
ei 

joka välissä 
nastasyöttö 

portaaton nop.säätö 
vetovannas 

15 
10 
25 
36 

915 
ei 

joka toisessa välissä 
telasyöttö 

80 säätöas. 
vetovannas 

14 
10 
25 
30 

1110 
ei 
ei 

telasyöttö 
100 säätöas. 
vetovannas 

15 
12 
25 
30 

Talcimmaisten lannoitusvantai-
den ja etummaisten lcylvövan- 
taidan etäisyys 	cm 44 45 69 
Suurin teoreettinen 
lannoitussyvyys 	cm 17 12 16 

K lvöosa: 

Säiliön tilavuus 	1 
Sekoitin 
Pohjakartiot 
Vannastyyppi 

693 
on 

joka välissä 
laahavannas 

560 
on 

joka välissä 
lautasvannas 

691 
ei 

joka välissä 
laahavannas 

Vantaiden lukumäärä 	lcp1 20 20 24 
Riviväli 	 cm 12,5 12,5 12,5 
Vannasrivien etäisyys 	cm 38 35 36 
Vantaiden pystysuora 
liikkumisvara 5 cm:n 
syvyydessä 
- etuvantaat 	cm -3... +24 -5... +29 -8... +22 
- talcavantaat 	cm -5... +28 -5... +28 -8... +22 
Vantaiden jousikuorman 
säätöalue 5 cm:n 
syvyydessä 
- etuvantaat 	N 25 - 160 65 - 155 16 - 75° 
- takavantaat 	N 25 - 190 65 - 158 16 - 75° 
Jyräpyörien koko 7.00-12 7.00-12 7.00-12 

1)  Kiiistämällä jousia tehdassäädöstä jousilcuorma on enimmillään 140 - 170 N. 



Kuva 2. Juko HT 2500 -jyrälcylvölannoitin 

• 
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Kuva 4. Tune HKL 3000 JC -jyräkylvölannoitin 

Kuva 5. Vetokolmio mahdollistaa jyrkkien Iciiim" - 
nösten tekemisen. 

Kuva 3. Simulta 2500H(T) -jyrälcylvölannoitin 

1.2 	Kytkentä traktoriin 

Kaikki kolme konetta ovat hinattavia. 
Traktorissa tarvitaan yksi yksitoiminen 
työkonehydrauliikan ulosotto. Juko ja 
Simulta kytketään nostolaitteisiin vetokol-
mion välityksellä. Vetokolmio lisää 
yhdistelmän pituutta, mutta toisaalta mah-
dollistaa ketterät käännökset. Kylvö 
edestakaisin ajaen sujuu peruuttelematta. 

Kytkettäessä Jukoa ensimmäistä kertaa 
traktorin perään lcylvökauden alussa on 
syytä tarkistaa jyräpyörästön hydrauliikan 
öljymäärä. Näin varmistetaan, että jyrä-
pyörästön hydraulipiirissä on oikea määrä 
öljyä ja että pyörästö toimii valmistajan 
tarkoittamalla tavalla. Samalla tarkiste-
taan, että kone kulkee suorassa. Säätö-
vaiheet on neuvottu selkeästi käyttöoh-

jeessa. Säädön jälkeen on muistettava sulkea venttiilit, joita pidetään auki vain säädön 
aikana. 

Tume kytketään traktorin vetokoulckuun. Vetokoulckuun kytketyn jyräkylvölannoitti-
men etuna on, että lannoitussyvyys vaihtelee ainakin teoriassa vähemmän kuin 
vetovarsiin kytketyn. Tumen kytkeminen vetokouldcuun on perusteltua myös suurem-
man työleveyden ja painon vuoksi. Hydraulijärjestelmääl.  kuuluu sål.  ikötoiminen 
venttiili, jolla voidaan ohjata paineöljy nostosylintereiden sijasta työntötangon sylinte-
rille. Venttiilin tarvitsema sähkövirta otetaan valopistorasiasta ja kytkin sijoitetaan 
ohjaamoon. Työntötangon sylinterillä voidaan kylvön aikana nostaa koneen etupäätä 
sekä lisätä vantaiden maavaraa siirtoajossa. 



Kuva 6. Säiliön pohjalcartioista on hyötyä varsinkin 
piensiemeniä kylvettäessä. 
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-1.3 Säiliöt ja niiden täyttö 

Kaikissa koneissa on tilavat säiliöt jo vakiona ja lisälaidat saa lisävarusteena. Suurim-
mat säiliöt on Jukossa. Jukon, Simultan ja Tumen siemensäiliön pohjaan on kiinnitetty 
pohjakartiot syöttölaitteiden väliin. Kartioista on hyötyä erityisesti piensiemeniä 
kylvettäessä. Säiliö voidaan kylvää lähes tyhjäksi syöttökatkoksia pelkäämättä. Jukossa 

ja Simultassa on pohjakartiot myös 
lannoitesäiliössä. Lannoitepuolen karti-
ot kannattanee poistaa puhdistuksen 
yhteydessä, ettei niiden alle jää säiliön 
pohjaa ruostuttavaa lannoitepölyä. 

Jukossa ja Tumessa on teräskannet ja 
Simultassa alumiinilcannet. Teräskan-
sien avaaminen on raskaampaa kuin 
alumiinilcansien, vaikka kansissa onkin 
lcaasujousikevennys. Erityisesti lannoi-
tE!säiliön kannen avaaminen astintasolta 
vaatii paljon voimaa. Suljettaessa lan-

noitesäiliön kantta on pidettävä sormet poissa siemensäiliön kannen etureunalta, ettei 
kannen reuna viillä sormia. 

Säiliöiden täyttö korkealta ldppaavasta täyttövaunusta saattaa tuottaa vaikeuksia, 
sillä koneiden täyttökorkeus maasta ilman lisälaitoja on 135 - 145 cm. Takaa täytettä-
essä säiliöt ovat täyttövaunuun nähden liian kaukana, vaikka jyräpyörästö peruutet-
taisiin aivan täyttövaunuun kiinni. Täyttöputket jäävät loivaan kulmaan eivätkä lan-
noiterakeet tai siemenet valu. Sivulta täyttö onnistuu yleensä paremmin. Kone on 
kuitenkin lcäännettävä, ellei siementä ja lannoitetta työnnetä käsin tai lapiolla säiliön 
toiseen päähän. Tavallinen perävaunu täyttöruuvilla varustettuna on korkealta kippaa-
vaan vaunuun verrattuna varsin käyttökelpoinen, edullinen ja turvallinen täyt-
tömenetelmä. 

Kuva 7. Jyräkylvölannoittimen täyttö korkealta Kuva 8. Tavallisesta perävaunusta saa täyttöruuvin 
kippaavasta perävaunusta ei aina onnistu. 	avulla edullisen, turvallisen ja käyttökelpoisen täyt- 

tövaunun. 



Kuva 9. Simultalla voidaan tehdä sekä siemenen että 
lannoitteen kiertokoe kiertokoelcaulcaloihin. 
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1.4 Syöttölaitteet, kiertokokeen teko 

Lannoitteen ja siemenen syöttömäärää säädetään Jukossa muuttamalla syöttöalcselin 
pyörimisnopeutta variaattorilla. Syöttölaite on nastasyötin, jossa on uritetut syöttö-
pyörät. Syötön säätö on portaaton. Syöttöalue valitaan lcääntämällä koneen päädyssä 
olevaa hammaspyörål.  casettia. Siemenen kiertokoe voidaan tehdä ldertokoekaukaloita 
käyttäen, mutta lannoitteen kiertokoetta tehtäessä on levitettävä vantaiden alle muovi 
tai kuormapeite. Käyttöohjeen lciertokoeohje on selkeä. Kannessa olevasta ohjeesta ei 
sen sijaan käy ilmi, että kasetti pitää ulospäin vedettäessä jäädä molempien akseleiden 
varaan. 

Simultassa on perinteinen telasyötin sekä lannoitteen että siemenen syöttöön. 
Säätöportaita on 80. Sekä siemenen että lannoitteen kiertokoe voidaan tehdä kierto-
koekaulcaloita käyttäen. Piensiementen kylvöä varten vaihdetaan koneen vasemmasta 
päädystä kahden ketjupyörän paikkaa 
keskenään. Ketjun pituus pysyy samana 
eikä työkaluja tarvita. Käyttöohjeen 
ldertokoeohje olisi selkeämpi, jos työ-
vaiheet olisi neuvottu järjestyksessä 
kohta kohdalta. 

Myös Tumessa on perinteinen te-
lasyötin sekä lannoitteen että siemenen 
syöttöön. Säätöportaita on 100. Sieme-
nen kiertokoe tehdään Idertokoekauka-
loita käyttäen. Lannoitteen Idertokoetta 
varten koneen lannoitesäiliössä on kak-
si ylimääräistä syöttölaitetta, joita pyöritetään koneen mukana toimitettavalla pitem-
mällä kiertokoekammella. Syöttölaitteiden alla on pussit, joihin kertynyt lannoite 
punnitaan. Piensiementen kylvöä varten käännetään koneen oikeassa päädyssä olevaa 
hammaspyörälcasettia. Kiertokoeohje on selkeä. 

Koneiden kansiin on liimattu lcylvötaulukot ja ldertokoeohjeet, joten ilman käyttöoh-
jettaldn lciertokokeet pystyy tekemään. Jyräkylvölannoittimen takana oleva jyrä-
pyörästö hankaloittaa lciertokoekaukaloiden käsittelyä sekä vantaiden huolto- ja 
korjauswimenpiteitä. Simultan ja Tumen astintason etuosa voidaan kääntää ylös, mikä 
hieman helpottaa vantaiden huoltoa. Jukon ja Tumen ldertokoekaukalot peittävät 
kylvöasennossa syöttökammioiden tarkastusilcicunat. Kun lisäksi siemenputket ovat 
läpinälcymätöntä materiaalia, siemenvantaan tukkeutuminen on vaikea todeta. 

1.5 Lannoitus- ja kylvösyvyyden säätö, vantaat 

Ennen lannoitus- ja kylvösyvyyden säätämistä kone on säädettävä vaakasuoraan. 
Koneen on tällöin oltava kylvöasennossa eli vantaat maassa. Jukon ja Simultan aisan 
etupää säädetään nostolaitteella sellaiselle korkeudelle, että aisa on lcylvettäessä vaa- 
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kasuorassa. Sen jälkeen koneen asento säädetään aisan päällä olevaa työntötankoa kier-
tämällä. Lannoitussyvyys säädetään koneen sivuilta säätöniuveja kiertämällä. 

Tume kytketään vetokoukkuun ja sen jälkeen kone säädetään suoraan aisan päällä 
olevaa työntötankoa kiertämällä. Työntötangon alapäässä olevan sylinterin pitää tällöin 
olla lyhimmässä asennossaan. Sijoitussyvyys säädetään muuttamalla koneen vasem-
massa päädyssä olevan hydrauliventtiilin sulkeutumishetIceä. Säätöön tarvitaan 24 
mm:n avain. Ajon aikana sijoitussyvyyttä voidaan pienentää pidentämällä vetolaitteen 
työntötangossa olevaa sylinteriä. Sijoitussyvyyttä ei kannata pienentää nostamalla 
konetta ylöspäin, koska kone on nostettava kokonaan ylös ennenkuin sitä voidaan taas 
laskea alaspäin. 

Jyrälcylvölannoittimet ovat siinä mielessä perinteisiä kylvö-lannoituskoneita, että 
niiden vantaat pystyvät tunkeutumaan selvästi kylvömuokkaussyvyyttä syvemmälle 
vain hyvin pehmeällä maalla. Ne eivät siis ole suorakylvökoneita. Kylvösyvyys on 
enimmillään sama kuin kylvömuoldcaussyvyys. Vantaiden jousikuormitusta säätämällä 
varmistetaan, että vantaat seuraavat mahdollisimman tarkoin muolckauspohjaa. 
Kaikkien koneiden lcylvövantaiden jousikuormaa on mahdollista säätää keskussäädön 
lisäksi vannaskohtaisesti. Jukossa ja Tumessa käytetyt laahavantaat soveltuvat erityi-
sesti jäykkien kivennäismaiden kylvöön. Simultan lautasvannas on parhaimmillaan 
lcylvettäessä pehmeitä multa-, turve- ja hietamaita. Junkkari Oy:n Idilajyrävantaalcsi 
nimeämä vannas ei ole arka tukkeutumaan ja lcylvösyvyys pysyy pehmeälläkin maalla 
tasaisena lautasessa olevan olkapään ansiosta. Sekä Jukoon että Turneen on saatavissa 
vastaavanlaiset lautasvantaat kuin Simultaan. Simultaan on saatavissa laahavantaat. 

Kaikkien koneiden siemenvantaiden liikevara ylöspäin on riittävä noin 20 cm 
maanpinnan yläpuolelle ulottuvan kiven ylittämiseen. Tumessa on liikevaraa alaspäin 
hieman enemmän kuin Jukossa ja Simultassa. Reilusta liikevarasta on hyötyä sitä 
enemmän, mitä epätasaisempaa peltoa kylvetään. Vantaiden maavara kuljetuksessa on 
riittävä. Jukoa ja Simultaa siirrettäessä on syytä nostaa aisan etupää nostolaitteella 
yläasentoon. Tumea siirrettäessä säädetään vetoaisan työntötangon sylinteri pisimpään 
asentoonsa. 

Kaikilla koneilla lannoite voidaan sijoittaa ainakin teoriassa riittävän syvään. 
Kovassa maassa vantaat kuitenkin joustavat taaksepäin ja samalla sijoitussyvyys 
pienenee. Vantaat ovat lähes saman levyisiä ja ne tekevät maahan kapeahkon viillon. 
Kaikkien koneiden vantaat on porrastettu riittävästi. 

Simultan lannoitevantaissa on kannus, joka estää vantaiden tukkeutumisen lasketta-
essa kone pehmeälle mullokselle. Kannus on kiinteä. Jukon siemenvantaissa on 
kääntyvä kannus. Nostettaessa kone ylös kannus kääntyy vantaan kärjen suojaksi. 
Laskettaessa kone alas kannus on vantaan suojana siihen saakka, kunnes kone liikahtaa 
eteenpäin. 

Jyräkylvölannoittimien lannoitussyvyyden vaihtelu tavanomaiseen kylvö-lannoitus-
koneeseen verrattuna on herättänyt epäilystä, koska kannatuspyörät ovat vantaisiin 
nähden kovin takana. Vantaat eivät seuraa pellon pinnan muodonmuutoksia ajosuun- 
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nassa yhtä tarkoin kuin kylvö-lannoituskoneessa, jonka kannatuspyörät ovat lannoite-
ja siemenvantaiden puolivälissä. Epäilys on aiheellinen, mutta toisaalta pellot ovat 
vuosien kuluessa tasoittuneet tehokkaiden muoldcausvälineiden ja kalcsoisaurojen 
ansiosta. Syvyyttä voidaan hetkellisesti pienentää nostamalla konetta tai Tumen 
tapauksessa käyttämällä työntötanåon sylinteriä. 

1.7 Jyräpyörästö 

Jyräpyörinä käytetään kaikissa koneissa tralctorikuvioisia, 7.00-12 ilmakumirenkaita. 
Traktorikuvioisen renkaan jäljen oletetaan olevan vähemmän altis kuorettumaan kuin 
sileäkuvioisen renkaan jäljen. Jukon antama ilmanpainesuositus on 1,6 bar ja Tumen 
1,5 bar. Simultan käyttöohjeessa ei ole painesuositusta. 

Pyörien painotus on toteutettu kaikissa koneissa eri tavoin. Jyräpyörästön painotuk-
sen tasaisuutta tutkittiin siten, että tasaisella alustalla olevan koneen jyräpyöriä nostet-
tiin yksi kerrallaan viisi senttimetriä lattiatason yläpuolelle ja sen jälkeen mitattiin 
pyörään vaikuttava pystysuora voima. Mittaus kuvaa tilannetta, että jokin pyöristä 
menee pellolla olevan kiven yli. Mittausta tehtäessä koneiden säiliöt olivat tyhjät. 
Tulokset on esitetty suhdelukuina. 

Juko HT 2500 
Jukon pyörät on laakeroitu siten, että aina kaksi pyörää on samalla akselilla. Nämä 
kahden pyörän muodostamat jyräyksiköt pääsevät liikkumaan ylös-alassuunnassa 
jyräyksikön kiinnitysvarren yläpuolella olevan hydraulisylinterin sallimissa rajoissa. 
Jyräyksiköiden sylinterit on kytketty piiriin, joka on jaettu venttiilillä kahtia. Vasem-
paan osaan kuuluu kolme jyräyk-
sikköä ja oikeaan kaksi. Koneella 
ajettaessa öljy pääsee virtaamaan 
piirin osan alueella sylinteristä toi-
seen, kun pyörien korkeusasema 
maan epätasaisuudesta johtuen 
muuttuu. 

Kuva 10. Kaaviokuva Juko HT 2500 
-jyrälcylvölannoittimen hydraulipiiristä 
ja jyräpyörästöstä. 

1 Paineletku traktorista 
2, 3 ja 4 Venttiili 
5 Nostosylinteri 
6 Jyräpyörän sylinteri 
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Kuva 11. 
Juko HT 2500 -jyrälcylvölan-
noittimen jyräpyörien painotus 
suhdelukuina, kun pyöriä on 
nostettu yksitellen 5 cm lat-
tiatason yläpuolelle. 
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Pyörät vasemmalta oikealle 

 

Simulta 2500H(T) 
Simultan astintaso muodostaa telirungon, johon on laakeroitu kaksi sivusuunnassa 
keinuvaa telipyörästöä. Kummassakin pyörästössä on viisi samalle akselille laakeroitua 
rengasta, kuva 12. 

Kuva 12. 
Periaatekuva 	Simulta 
2500H(1) -jyräkylvölannoitti-
men jyräpyörästön rakentees-
ta. 

I  \/ i  y I 

y ,.,_  :». V V rr. L-.....y.,,  

7 / / 7 // / / / / // / /// / // // // / / 

// r 
r ,  	$_, 	 

, 
r  1 ,, ; r 	 

Pyörät vasemmalta oikealle 

Kuva 13. 
Simulta 2500H(1) -jyräkylvö-
lannoittimen jyräpyörien pai-
notus suhdelulcuina, kun pyö-
riä on nostettu yksitellen 5 cm 
lattiatason yläpuolelle. 

Tume HKL 3000 JC 
Tumen jyräpyörästössä on kaksi lohkoa. Kummassakin lohkossa on kuusi samalle 
akselille laakeroitua rengasta. Lohkot on nivelletty ulommista päistään runkopalk-
keihin ja sisemmistä päistään toisiinsa, kuva 14. Lohkojen nivelkohdassa on hyd- 
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raulisylinteri, joka painottaa jyrälohkojen sisempiä päitä. Sylinteri on samassa piirissä 
nostosylintereiden kanssa. Jyrälohkojen sisempien päiden painuessa alaspäin öljy virtaa 
nostosylintereiltä jyrälohkoja yhdistävälle sylinterille ja samalla lannoitusyvyys kasvaa 
hieman. Jyrälohkojen sisempien päiden noustessa tapahtuu päinvastoin. 

t Traktorin hydrauliliittimelle 

V v V \i v 	v 

Ei \/_\/_ 	\j 	v Y ,Y,Y 
Y- 
y 	\/\/\/ 	YYVYv 

Kuva 14. Periaatekuva Tume HKL 3000 JC -jyrälcylvölannoittimen jyräpyörästön rakenteesta. 

Kuval5. 
Tume HKL 3000JC -jyräkyl-
völiumoittimen jyräpyörien • 
painotus suhdelulaiina, kun 
pyöriä on nostettu yksitellen 5 
cm lattiatason yläpuolelle. 

Käytännössä erot jyräpyörien painotuksessa eivät ole niin suuria, kuin kuvista 11, 13 
ja 15 voisi päätellä. Maan painuminen ja pyörien jousto tasaa painotusta pelto-oloissa. 
Mittaus kuitenkin osoittaa, että Jukossa käytetty painotustapa mukautuu parhaiten 
pellon pinnan muotoihin. 

1.8 Jälldhara 

Koneissa on vakiovarusteena jyräpyörästön takana jälkihara, joka levittää pyörien 
väliin jäävän maaharjanteen pyö 'rånjälkiin. Ajatuksena on, että pyöränjäljen päälle 
levitettävä irtomaa vähentää kuorettumisriskiä. Parhaiten käytännössä toimi Simultan 
silmukkapiilddjälkihara. Piikit tasasivat hyvin maaharjanteet ja haran nosto ja lasku 
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toimi moitteetta. Jukon hara oli liian kevyt kivennäismaille, eikä sitä saanut säädettyä 
tarpeeksi jyrkkään kulmaan maahan nähden. Tumen hara toimi muuten hyvin, mutta 
haraa laskevat ja nostavat ketjut eivät aina kulkeneet ohjaimissaan moitteettomasti ja 
haran toinen pää saattoi jäädä ylös. 

Kuva 16. Jyräpyörästön takana oleva jällcihara 
levittää pyörien väliin jäävät maavallit pyörien 
jällciin. 

1.9 Ajotapa kylvettäessä 

Jyrälcylvölannoittimella ei ole suositelta-
vaa ajaa jo kylvetylle osalle peltoa eten-

kään hiesuisilla mailla, koska pinta jauhautuu helposti liian hienoksi ja kovettuu 
pienenkin sateen jälkeen. Siksi on parempi kylvää edestakaisin ajaen kuin lohkon 
ympäri ajaen. Päisteet kylvetään lopuksi. 

1.10 Jyräkylvölannoittimen soveltuvuus jyrsinkylvöön ja syyskylvöihin 

Pyörien sijainnista ja suurista säiliöistä johtuen jyräkylvölannoittimen aisapaino saattaa 
olla huomattavasti suurempi kuin tavallisen kylvö-lannoituskoneen. Vuonna 1986 
VAKOLAssa mitattiin hinattavien, 2,5 m:n kylvö-lannoituskoneiden aisapainon olevan 
säiliöt täynnä enimmillään 440 - 480 kg. Tässä yhteydessä todettiin, että säiliöiden 
täytösaste saattaa vaikuttaa jyrsimen muokkaussyvyyteen ja sitä kautta myös kyl-
vösyvyyteen. Jos maalajit peltolohkoilla vaihtelevat ja jyrsimessä on varpajyrä 
työsyvyydensäätölaitteena, on suorastaan todennäköistä, että työsyvyys vaihtelee useita 
senttimetrejä. 

Ennen koneiden lcytkemistä yhteen on syytä selvittää, kuinka paljon jyrsimen 
valmistaja tai maahantuoja sallii jyrsintä painotettavan. On myös varmistettava, että 
traktorin ohjattavuus säilyy, kun nostolaitteeseen kytketään jyrsin ja siihen jyräkylvö-
lannoitin. Edellä olevan perusteella onkin syytä suhtautua varauksellisesti jyrsin-
kylvöön jyräkylvölannoittimella tai sitten on kehitettävä kokonaan uusi tapa kytkeä 
jyrsin ja jyräkylvölannoitin samanaikaisesti tralctoriin. 

Jyräkylvölannoitin soveltuu myös syysviljojen kylvöön. Jos maa on niin kosteaa, 
että se tarttuu jyräpyöriin, niin se todennäköisesti tarttuu myös traktorin pyöriin ja 
kylväminen on viisainta lopettaa. Jyräyksen vaikutusta syysviljan kasvuun ei ole 
tutkittu, mutta käytännön lcylvöt ovat onnistuneet siinä kuin tavallisella kylvö-lannoi-
tuskoneella kylvetytkin. Kylvötyö kannattaa kuitenkin suunnitella niin, että ajoa 
valmiilla kylvöksellä vältetään. 



Kuva 17. Pieni kuljetusleveys on jyrälcylvölannoittimen 
suurimpia etuja. 
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1.11 	Kuljetus tiellä 
Jyräkylvölannoittimen yksi suurimmista eduista tavalliseen kylvö-lannoituskoneeseen 
verrattuna on pienempi kuljetusleveys. Työleveydeltään kolmen metrin jyräkylvölan-
noittimen kuljetusleveys on 10 - 20 cm pienempi kuin työleveydeltään 2,5 metrin 
tavallisen kylvö-lannoituskoneen. Jyräkylvölannoittimella voi väistää lähemmäs ojaa, 
jopa hieman ojan päälle kohtaavan ajoneuvon lähestyessä, koska ei tarvitse pelätä 
pyörän putoamista ojaan. Kolmemetrinen jyrälcylvölannoitin mahtuu kulkemaan saman 
levyisestä aukosta kuin keskikokoinen 
traktori paripyörillä varustettuna. 

Jyrälcylvölannoittimella piennar voi-
daan kylvää aivan ojan reunaan saakka. 
Toisaalta leveä piennar olisi ympäristön-
suojelusyistä suositeltava. Kapeista sil-
loista ja tierummuista ei ole jyrälcylvö-
lannoittimen siirrossa niin paljon haittaa 
kuin tavallisen kylvö-lannoituskoneen 
siirrossa. 

2. 	TEHDYT KOKEET 

2.1. 	Syöttömäärät, kylvötaulukot 

Syöttölaitteiden säätöalueiden toteamiseksi määritettiin kylvötaulukot vehnälle, 
herneelle, rypsille ja NPK-lannoitteelle. Kaikkien koneiden säätöalueet ovat riittävän 
laajoja ja säädön porrastus niin tiuha (tai portaaton, Juko), että haluttu kylvömäär.  ä on 
säädettävissä riittävällä tarkkuudella. Käyttöohjeiden kylvötaulukot pitivät yleensä 
paikkansa vähintään + 10 %:n tarkkuudella. Tosin Simultan herneen lcylvömäärät 
olivat puolitoistakertaisia kylvötaulukkoon verrattuna. Siemenen ja lannoitteen 
laatuvaihtelun vuoksi kiertokoe on siksi tarpeellinen toimenpide. 

Taulukko!. Pienimmät ja suurimmat vehnän, herneen, rypsin ja NPK-lannoitteen kylvömäärät sekä yhden 

säätöportaan vaikutus kylvömäärään. 

Juko HT 2500 Simulta 2500 (H) T Tume HKL 3000 JC 

kg/ha Muutos/ 
säätöporras 

kg/ha Muutos/ 
säätöporras 

kg/ha Muutos/ 
säätöporras 

Vehnä 139 - 583 - 37 - 439 5,0 57 - 686 6,3 

Herne 111 - 925 - 47 - 550 6,3 108 - 792 6,8 

Rypsi 4,3 - 74,5 - 6,2 - 72,5 0,8 3,2 - 72,8 0,7 

NPK-lannoite 68 - 1094 - 84 - 854 9,6 75 - 935 8,6 
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2.2 Syötön tasaisuus 

Syöttölaitteiden tarkkuus tutkittiin tekemällä kiertokokeita vehnän ja rypsin siemenellä 
sekä NPK-lannoitteella. Kiertokokeiden tuloksista laskettiin tasaisuutta kuvaava 
vaihtelukerroin. Kylvön ja lannoituksen tasaisuus arvostellaan koneenkoetuksissa 
seuraavan asteikon mukaan: 

Vaihtelukerroin, % Arvosana 

	

0...2,5 	Erittäin hyvä 

	

2,6...5,0 	Hyvä 

	

5,1...7,5 	Tyydyttävä 

	

7,6...10,0 	Välttävä 

	

> 10,0 	Huono 

Taulukko 2. Syötön tasaisuutta kuvaava vaihtelukerroin vehnän, rypsin ja lannoitteen kylvössä. 

Kylvön tasaisuutta kuvaava vaihtelukerroin, % 

Juko HT 2500 Simulta 2500(H)T 

Ennen säätöä 

Tume HICL3000 JC 

Säädön jälkeen 

Vehnä 2,0 2,2 3,1 2,8 

Rypsi 1,5 9,0 15,7 8,2 

NPK-lannoite 1,4 2,5 1,9 - 

Jukon syöttölaite oli kaikkein tarkin. Kaikissa kolmessa kokeessa se sai arvosanan 
erittäin hyvä. Simultan syöttölaiteen tarkkuus oli vehnän ja lannoitteen syötössä 
erittäin hyvä. Rypsin syötössä arvosana oli välttävä. Tumen arvosanat olivat vehnän 
syötössä hyvä, rypsin syötössä huono ja lannoitteen syötössä erittäin hyvä. Syyksi 
Tumen epätasaiseen rypsin syöttöön todettiin syöttölaitteiden väärät säädöt sekä syöttö-
pyörän ja säätöholkin liian suuri välys. Kun tehtaan edustajat säätivät syöttö-
kammioiden paikan sivusuunnassa sekä pohjaläppien ja syöttöpyörien välylcsen 
uudelleen, tarkkuus parani huonosta välttäväksi. Syöttölcammioiden ja pohjaläppien 
säätä on hanlcalahkoa koneen ollessa normaaliasennossaan ja vantaiden ollessa pai-
koillaan. Siksi syöttölaite pitäisikin säätää huolellisesti jo tehtaalla. 

2.3 	Kenttäkokeiden tulokset 

Vuonna 1993 tehtiin alustava kenttäkoe, jossa vertailtavat lcylvömenetelmät olivat: 
A 	Perinteinen kylvö-lannoituskone ilman lisälaitteita 

B 	Perinteinen kylvö-lannoituskone ilman lisälaitteita + erillinen jyräys 
kamrilddjyrällä 

C Jyrålcylvölannoitin 
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Koekasvina oli Pohto-ohra, jota kylvettiin 190 kg/ha (500 itävää siementä/m2). 
Lannoitteena käytettiin Typpirikas 2:ta 500 kg/ha. Kerranteita oli viisi. Jyräkylvölan-
noitin oli nostolaitekiinnitteinen ja siinä oli autokuvioiset, sileffitköt renkaat. Koealue 
on maalajiltaan multavaa hiesusavea. 

Kuva 18. 
Vuoden 1993 kent-
täkokeen tulokset. 

Kasvukauden 1993 alkupuoli oli poikkeuksellisen kuiva. Kylvölcsen tiivistäminen 
jyräämällä paransi satoa ja alensi puintikosteutta. Jyräys tasasi orastumista ja vähensi 
jälki-itäleiden kasvien määrää. Jyrättyjen ja jyräämättömien koejäsenten väliset sato-
ja kosteuserot olivat tilastollisesti merkitseviä (Tukeyn testi, « = 5 %). 

Vuoden 1994 lcenttäkokeen avulla oli tarkoitus selvittää, onko jyräkylvölannoittimel-
la kylvetty maa arempi kuorettumaan kuin perinteisellä kylvö-lannoituskoneella 
kylvetty maa. Kokemukset aiemtnilta vuosilta ovat osoittaneet, että varsinkin autokuvi-
oisten, melko sileiden jyräpyörien jälki kuorettuu helposti. Kuorettumishaitan 
pienentämiseksi kaikki valmistajat ovat alkaneet käyttää traktorilcuvioisia jyräpyöriä. 
Lisäksi koneissa on vakiovarusteena jyräpyörästön takana jälldhara, joka levittää 
pyörien väliin jäävän maaharjanteen pyöränjälldin. Kokeissa käytetty jyräkylvölannoi-
tin oli hinattava ja jyräpyörät olivat traktorikuvioiset. 

Kokeen suunnittelussa oletettiin, että kylvöä seuraisi kahden kolmen viikon pouta-
jakso ja että kuorettuma saadaan aikaan sadettamalla koealue. Olettamus poutajaksosta 
ei toteutunut. Kolmantena päivänä kylvön jälkeen satoi 18 mm ja sen jälkeen vähäi-
semmät sadekuurot pitivät maan kosteana eikä kuorettumaa syntynyt. Kosteusolot 
olivat orastumisen kannalta erittäin hyvät. Kokeesta voidaankin päätellä ainoastaan, 
miten kylvöksen tiivistäminen on vaikuttanut ohran satoon, kun kasvukauden alku on 
ollut sateinen. 

Koekasvina oli Pohto-ohra, jota kylvettiin 180 kg/ha (500 itävää siementä/m2). 
Lannoitteena käytettiin Typpirikas 3:ta 500 kg/ha. Kerranteita oli neljä. Koealue on 
maalajiltaan mukavaa hiesusavea. Vertailtavat kylvömenetelmät on mainittu kuvan 19 
alapuolella. 
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Kuva 19. 
Vuoden 1994 kenttä-
kokeen tulokset. 

A Perinteinen kylvö-lannoituskone ilman lisälaitteita 
B Perinteinen kylvö-lannoituskone + jyräpyörästö 
C 	Perinteinen kylvö-lannoituskone ilman lisälaitteita + erillinen jyräys 

kamrikkijyrällä 
D Jyräkylvölannoitin 

Tässä kokeessa sato- ja kosteuserot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, (Tukeyn 
testi, a = 5 %). KesIdarvoja tarkasteltaessa näyttäisi siltä, että maan tiivistäminen 
jyräämällä olisi haitannut kasvua, mikä on kevään sääolot huomioon ottaen mah-
dollista. Jyräkylvölannoittimella kylvetystä saatiin kuitenkin jopa hieman parempi sato 
kuin jyräpyörästöllä varustetulla, tavallisella kylvö-lannoituskoneella kylvetystä, 
vaikka jyräkylvölannoitin tiivistää maata enemmän ja syvemmältä. Ohran puintikos-
teus oli poikkeuksellisen alhainen ja puintikosteuden vaihtelualue pieni, 14,2 - 
14,9 %. 

3 YHTEENVETO 

Jyrälcylvölannoitin on periaatteessa tavallinen kylvö-lannoituskone, jonka sivulla 
sijaitsevat kannatuspyörät on korvattu järeällä, koneen takana sijaitsevalla jyräpyöräs-
töllä. Kone on painavampi, pitempi ja kalliimpi kuin vastaavankokoinen, tavallinen 
kylvö-lannoituskone. Toisaalta jyräkylvölannoittimen kuljetusleveys on 60 - 70 cm 
pienempi kuin työleveydeltään vastaavan tavallisen kylvö-lannoituskoneen. Pellot 
voidaan kylvää reunaan asti ja kylvön yhteydessä tehty jyräys on niin perusteellinen, 
että erillisen jyräyksen tarvetta ei ole. 

Kuivana keväänä 1993 tehdyssä kenttäkokeessa saatiin jyräkylvölannoittimella 
kylvetystä ohrasta 6 % suurempi sato kuin perinteisellä Icylvölannoituskoneella 
kylvetystä ja jyrätystä ohrasta. Puintikosteudet olivat vastaavasti 26 ja 28 %. 
Jyräkylvölannoittimella kylvetyn sekä tavallisella kylvö-lannoituskoneella lcylvetyn ja 
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jyrätyn satoero jyräämättömään oli tilastollisesti merkitsevä. Sateisena keväänä 1994 
ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja eri kylvö- ja maantiivistysmenetelmillä saatu-
jen satojen ja puintikosteulcsien välillä. Koska jyräys on peruuttamaton toimenpide, on 
hyvä tietää, että se ei mainittavasti alenna satoa sateisenakaan keväänä, mikäli 
kuorettumiselta vältytään. 

Selvittämättä jäi, onko tavallisen jyräpyörästön ja jyrfficylvölannoittimen jyrä-
pyörästön aiheuttamassa kuorettumisriskissä eroa. Ennestään on tiedossa, että tavalli-
sella jyräpyörästöllä tiivistetty maa ei kuoretu niin pahoin kuin kamrilddjyrällä tiivis-
tetty maa. Edelleen tiedetään, että kuorettuman rikkominen kannattaa ja että paras 
väline kuorettuman rikkomiseen on tiheäpiikldnen S-piikkiäes. Jyrälcylvölannoittimella 
tiivistetyn maan voidaan olettaa kuorettuvan herkemmin kuin tavallisen kylvö-lan-
noituskoneen jyräpyörästöllä tiivistetyn maan. Erolla ei kuitenkaan liene suurtakaan 
merkitystä, mikäli kuorettuma joka tapauksessa rikotaan. 



Kylvö- 
lannoitus- 
koneiden 
uusi 
sukupolvi Vetokolmio mahdollistaa 

jyrkkien käännösten teke-
misen. 

Käyttökokemuksia 
jyräkylvölannoittimista 

8c,,, 	j. 17 cm 	4., B  

5 

cn, 10 - 

1 	 
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17 cm 17 cm 

Jyräpyö-
rä tiivis-
tää maa-
ta kah-
den sie-
menrivin 
ja niiden 
väliin jää-
vän lan-
noiterivin 
kohdalta. 

Kaaviokuva Juko HT 2500 -jyräkylvölannoittimen hyd-
raulipiiristä ja jyräpyörästöstä. 

1 Paineletku traktorista 2, 3 ja 4 Venttiili 
5 Nostosylinteri 6 Jyräpyörän sylinteri 

Juko HT 2500 -jyräkylvölannoitin 	 Simulta 2500H(T) -jyräkylvölannoitin 	 Tume HKL 3000 JC -jyräkylvölannoitin 

Eripainos KV 5/95 

Kylvölannoitusko-
neen toimintaperi-
aate ja rakenne 
ovat säilyneet jok-
seenkin ennallaan 
neljännesvuosisa-
dan. Vuosien ku-
luessa säiliökoko 
on kasvanut, työ-
leveys suurentu-
nut ja nostolaite-
kiinnitteisistä on 
yhä enemmän 
siirrytty hinatta-
ylin. Lisä varuste-
valikoima on 
myös monipuolis-
tunut. 

HANNU MIKKOLA  0 
MTTNAKOLA 

Suurin muutos kylvö-
lannoituskoneen ke- 
hityksessä on tapah-

tunut, kun uusimmissa mal-
leissa kannatuspyörät on 
korvattu järeärakenteisella 
jyräpyörästöllä. Näin saa-
daan kuljetusleveyttä pie-
nennettyä sekä jaettua ko-
neen paino kylvöstä tiivistä-
välle jyräpyörästölle. 

Yksi jyräpyörä tiivistää 
maata kahden siemenrivin 
ja niiden väliin jäävän lan-
noiterivin kohdalta, kuva 1. 
Jyrääminen parantaa sie-
menen ja lannoitteen maa-
kontaktia, mistä oletetaan 
olevan hyötyä erityisesti kui-
vana keväänä. Jyräpyöräs-
tön takana oleva jälkiäes le-
vittää pyörien väliin muo-
dostuvan maavallin pyörien 
jälkiin. 

Tutkimuksessa oli muka-
na kolme kotimaista, hinat-
tavaa jyräkylvölannoitinta, 
Juko HT 2500, Simulta 
2500H(T) ja Tume HKL 
3000 JC. Jukon ja Simultan 
työleveys oli 2,5 m ja Tumen 
3,0 m. Koneita kylvettiin 
koealueiden lisäksi niin vä-
hän, että kestävyyttä ei voi-
tu arvioida. 

Kytkentä 
traktoriin 

Juko ja Simulta kytketään 
nostolaitteisiin vetokolmion 
välityksellä. Vetokolmio lisää 
yhdistelmän pituutta, mutta 
toisaalta mahdollistaa ket-
terät käännökset. Kylvö 
edestakaisin ajaen sujuu 
peruuttelematta. Traktorissa 
tarvitaan yksi yksitoiminen 
työkonehydrauliikan ulosot- 

to. 
Kytkettäessä Jukoa en-

simmäistä kertaa traktorin 
perään kylvökauden alussa 
on syytä tarkistaa jyräpyö-
rästön hydrauliikan öljy-
määrä. Näin varmistetaan, 
että jyräpyörästön hydrauli-
piirissä on oikea määrä öljyä 
ja että pyörästö toimii val-
mistajan tarkoittamalla ta-
valla. Samalla tarkistetaan, 
että kone kulkee suorassa. 
Säätövaiheet on neuvottu 
selkeästi käyttöohjeessa. 
Säädön jälkeen on muistet-
tava sulkea venttiilit, joita pi-
detään auki vain säädön ai-
kana. 

Tume kytketään traktorin 
vetokoukkuun. Vetokouk-
kuun kytketyn jyräkylvölan-
noittimen etuna on, että lan-
noitussyvyys vaihtelee ai-
nakin teoriassa vähemmän 
kuin vetovarsiin kytketyn. 
Tumen kytkeminen veto-
koukkuun on perusteltua 
myös suuremman työlevey- 

den ja painon vuoksi. 
Traktorissa tarvitaan yksi 

yksitoiminen työkonehyd-
rauliikan ulosotto. Hydrauli-
järjestelmään kuuluu säh-
kötoiminen venttiili, jolla voi-
daan ohjata paineöljy nos-
tosylintereiden sijasta työn-
tötangon sylinterille. Venttii-
Iin tarvitsema sähkövirta ote-
taan valopistorasiasta ja kyt-
kin sijoitetaan ohjaamoon. 
Työntötangon sylinterillä voi-
daan kylvön aikana nostaa 
koneen etupäätä sekä lisätä 
vantaiden maavaraa siirto-
ajossa. 

Säiliöt ja 
niiden täyttö 

Kaikissa koneissa on tila-
vat säiliöt jo vakiona ja lisä-
!aidat saa lisävarusteena. 
Siemensäiliöiden pohjaan 
on kiinnitetty pohjakartiot 
syöttölaitteiden väliin. Karti-
oista on hyötyä erityisesti 
piensiemeniä kylvettäessä. 
Säiliö voidaan kylvää lähes  

tyhjäksi syöttökatkoksia pel-
käämättä. Jukossa ja Si-
multassa on pohjakartiot 
myös lannoitesäiliössä. 

Jukossa ja Tumessa on 
teräskannet ja Simultassa 
alumiinikannet. Teräskan-
sien avaaminen on ras-
kaampaa kuin alumiinikan-
sien, vaikka kansissa onkin 
kaasujousikevennys. Erityi-
sesti lannoitesäiliön kannen 
avaaminen astintasolta vaa-
tii paljon voimaa. Suljetta-
essa lannoitesäiliön kantta 
on pidettävä sormet poissa 
siemensäiliön kannen etu-
reunalta, ettei kannen reuna 
viillä sormia. 

Säiliöiden täyttö korkealta 
kippaavasta täyttövaunus-
ta saattaa tuottaa vaikeuk-
sia, sillä koneiden täyttökor-
keus maasta ilman lisälaito-
ja on 135-145 cm. Takaa 
täytettäessä säiliöt ovat täyt-
tövaunuun nähden liian kau-
kana, vaikka jyräpyörästö 
peruutettaisiin aivan täyttö- 

vaunuun kiinni. Täyttöputket 
jäävät loivaan kulmaan ei-
vätkä lannoiterakeet tai sie-
menet valu. 

Sivulta täyttö onnistuu 
yleensä paremmin. Kone 
on kuitenkin käännettävä, el-
lei siementä ja lannoitetta 
työnnetä käsin tai lapiolla 
säiliön toiseen päähän. Ta-
vallinen perävaunu täyttö-
ruuvilla varustettuna on kor-
kealta kippaavaan vaunuun 
verrattuna varsin käyttökel-
poinen, edullinen ja turvalli-
nen täyttömenetelmä. 

Syöttölaitteet 
ja kiertokoe 

Lannoitteen ja siemenen 
syöttömäärää säädetään Ju-
kossa muuttamalla syöttö-
akselin pyörimisnopeutta va-
riaattorilla. Syöttölaite on 
säätötapansa perusteella 
nastasyötin, jossa on nas-
tapyörien sijasta uritetut 
syöttöpyörät. Syöttöalue va-
litaan kääntämällä koneen 
päädyssä olevaa hammas-
pyöräkasettia. Siemenen 
kiertokoe voidaan tehdä 
kiertokoekaukaloita käyttä-
en, mutta lannoitteen kier-
tokoetta tehtäessä on levi-
tettävä vantaiden alle muo-
vi tai kuormapeite. Käyttö-
ohjeen kiertokoeohje on sel- 
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Periaatepiirros Simulta 2500H(T) -jyräkylvölannoitti-
men jyräpyörästön rakenteesta. 

Kenttekokeiden tulokset 	1993 	1994 
Sato, 	Puinti- 	Sato, 	Puinti- 

sl 	kost.% 	sl 	kost.% 

Perint. kylvölannoitin 	100 	37,3 
	

100 	14,5 
5120 kg/ha 
	4940 kg/ha 

Perint. kylvölannoitin 	119 	27,9 
	

92 	14,6 
+jyräys kamrikkijyrällä 
Perint. kylvölannoitin 	 95 

	
14,6 

+jyräpyörästö 
Jyräkylvölannoitin 	126 	26,7 	97 

	
14,5 
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Periaatepiinps Tume HKL 3000 JC -jyräkylvölannoittimen 
jyräpyörästön rakenteesta. 

Säiliön pohjakartioista on hyötyä varsinkin piensiemeniå 
kylvettäessä. 

Jyräpyörästön takana oleva jälkihara levittää pyörien vä-
liin jäävät maavallit pyörien jälkiin (Tume). 

keä. Kannessa olevasta oh-
jeesta ei sen sijaan käy ilmi, 
että kasetin pitää ulospäin 
vedettäessä jäädä molem-
pien akseleiden varaan. 

Simultassa on perintei-
nen telasyötin sekä lannoit-
teen että siemenen syöt-
töön. Koneen kylvötauluk-
koon ja säätölaitteeseen 
merkittyjä säätöportaita on 
80, mutta valmistajan mu-
kaan suurempiakin säätöjä 
voidaan käyttää. Sekä sie-
menen että lannoitteen kier-
tokoe voidaan tehdä kierto-
koekaukaloita käyttäen. 
Piensiementen kylvöä var-
ten vaihdetaan koneen va-
semmasta päädystä kah-
den ketjupyörän paikkaa 
keskenään. Ketjun pituus 
pysyy samana eikä työkalu-
ja tarvita. Käyttöohjeen kier-
tokoeohje olisi selkeämpi, 
jos työvaiheet olisi neuvottu 
järjestyksessä kohta koh-
dalta. 

Myös Tumessa on perin-
teinen telasyötin sekä lan-
noitteen että siemenen syöt-
töön. Säätöportaita on 100. 
Siemenen kiertokoe teh-
dään kiertokoekaukaloita 
käyttäen. Lannoitteen kier-
tokoetta varten koneen lan-
noitesäiliössä on kaksi yli-
määräistä syöttölaitetta, joi-
ta pyöritetään koneen mu-
kana toimitettavalla pidem-
mällä kiertokoeveivillä. Syöt-
tölaitteiden alla on pussit, joi-
hin kertynyt lannoite punni-
taan. Piensiementen kylvöä 
varten käännetään koneen 
oikeassa päädyssä olevaa 
hammaspyöräkasettia. Kier-
tokoeohje on selkeä. 

Koneiden kansiin on lii-
mattu kylvötaulukot ja kier-
tokoeohjeet, joten ilman 
käyttöohjettakin kiertokokeet 
pystyy tekemään. Vehnällä, 
herneellä, rypsillä ja NPK-
lannoitteella tehdyt kierto-
kokeet osoittivat syöttölait-
teiden säätöalueiden ole-
van riittävän laajoja ja sää-
dön porrastuksen niin tiuhan 
(tai portaattoman, Juko), et-
tä haluttu kylvömäärä on 
säädettävissä riittävällä tark-
kuudella. 

Lannoitus- ja 
kylvösyvyys 

Ennen lannoitus- ja kylvö-
syvyyden säätämistä kone 
on säädettävä vaakasuo-
raan. Koneen on tällöin ol-
tava kylvöasennossa eli 
vantaat maassa. Jukon ja 
Simultan aisan etupää sää-
detään nostolaitteella sellai-
selle korkeudelle, että aisa 
on kylvettäessä vaakasuo-
rassa. Sen jälkeen koneen 
asento säädetään aisan 
päällä olevaa työntötankoa 
kiertämällä. Lannoitussmys 
säädetään koneen sivuilta 
säätöruuveja kiertämällä. 

Tume kytketään veto-
koukkuun ja sen jälkeen 
kone säädetään suoraan 
aisan päällä olevaa työntö-
tankoa kiertämällä. Työntö-
tangon alapäässä olevan 
sylinterin pitää tällöin olla ly-
hyimmässä asennossaan. 
Sijoitussyvyys säädetään 
muuttamalla koneen va-
semmassa päädyssä olevan 
hydrauliventtiilin sulkeutu-
mishetkeä. Säätöön tarvi-
taan 24 mm:n avain. 

Ajon aikana sijoitussy-
vyyttä voidaan pienentää 
pidentämällä vetolaitteen 
työntötangossa olevaa sy-
linteriä. Sijoitussyvyyttä ei 
kannata pienentää nosta-
malla konetta ylöspäin, kos-
ka kone on nostettava ko-
konaan ylös ennenkuin sitä  

voidaan taas laskea alas-
päin. 

Jyräkylvölannoittimet ovat 
siinä mielessä perinteisiä 
kylvölannoituskoneita, että 
niiden kylvövantaat pystyvät 
tunkeutumaan selvästi kyl-
vömuokkaussyvyyttä sy-
vemmälle vain hyvin peh-
meällä maalla. Vankannä-
köisestä rakenteestaan huo-
limatta ne eivät ole suora-
kylvökoneita. Kylvösyvyys 
on enimmillään sama kuin 
kylvömuokkaussyvyys. 

Vantaiden 
säätä 

Vantaiden jousikuormi-
tusta säätämällä varmiste-
taan, että vantaat seuraavat 
mahdollisimman tarkoin 
muokkauspohjaa. Kaikkien 
koneiden kylvövantaiden 
jousikuormaa on mahdollis-
ta säätää keskussäädön li-
säksi vannaskohtaisesti. Ju-
kossa ja Tumessa käytetyt 
laahavantaat soveltuvat eri-
tyisesti jäykkien kivennäis-
maiden kylvöön. Simultan 
lautasvannas on parhaim-
millaan kylvettäessä peh-
meitä multa-, turve- ja hie-
tamaita. 

Junkkari Oy:n kiilajyrä-
vantaaksi nimeämä vannas 
ei ole arka tukkeutumaan ja 
kylvösyvyys pysyy peh-
meälläkin maalla tasaisena 
lautasessa olevan olkapään 
ansiosta. Sekä Jukoon että 
Tumeen on saatavissa vas-
taavanlaiset lautasvantaat 
kuin Simultaan. Simultaan 
on saatavissa laahavantaat. 

Jyräkylvölannoittimen ta-
kana oleva jyräpyörästö 
hankaloittaa kiertokoekau-
kaloiden käsittelyä sekä 
vantaiden huolto- ja kor-
jaustoimenpiteitä. Simultan 
ja Tumen astintason etuosa 
voidaan kääntää ylös, mikä 
hieman helpottaa vantaiden 
huoltoa. Jukon ja Tumen 
kiertokoekaukalot peittävät 
kylvöasennossa syöttökam-
mioiden tarkastusikkunat. 
Kun lisäksi siemenputket 
ovat läpinäkymätöntä mate-
riaalia, siemenvantaan tuk-
keutuminen on vaikea tode-
ta. 

Jyräkylvölannoittimien lan-
noitussyvyyden vaihtelu ta-
vanomaiseen kylvölannoi-
tuskoneeseen verrattuna on 
herättänyt epäilystä, koska 
kannatuspyörät ovat vantai-
siin nähden kovin takana. 
Vantaat eivät seuraa pellon 
pinnan muodonmuutoksia 
ajosuunnassa yhtä tarkoin 
kuin kylvölannoituskonees-
sa, jonka kannatuspyörät 
ovat lannoite- ja siemen-
vantaiden puolivälissä. 

Epäilys on aiheellinen, 
mutta toisaalta pellot ovat 
vuosien kuluessa tasoittu-
neet tehokkaiden muok-
kausvälineiden ja kaksois-
aurojen ansiosta. Syvyyttä 
voidaan hetkellisesti pie-
nentää nostamalla konetta 
tai Tumen tapauksessa 
käyttämällä työntötangon sy-
linteriä. 

Jyräpyörästöt 
erilaisia 

Jyräpyörästöt ovat raken-
teeltaan erilaisia. Jukon jy-
räpyörästö on jaettu viiteen 
lohkoon, Simultan ja Tu-
men kahteen. Yhteistä on, 
että kaikissa koneissa käy-
tetään traktorikuvioisia, 7.00-
12 ilmakumirenkaita. Trak-
torikuvioisen renkaan jäljen 
oletetaan olevan vähem-
män altis kuorettumaan kuin 
sileäkuvioisen renkaan jäl-
jen.  

man. Jyrälohkojen sisempi-
en päiden noustessa ta-
pahtuu päinvastoin. 

Tasaisella, kivettömällä ja 
hyvin muokatulla pellolla 
koneen paino jakautuu pyö-
rästön rakenteesta riippu-
matta melko tasan jyräpyö-
rien kesken. Epätasaisella ja 
kovalla kylvöalustalla Si-
multan ja Tumen jyräpyö-
rästöt pyrkivät tasaamaan 
pellon pintaa. Pellon pinnan 
korkeampiin kohtiin kohdis-
tuu suurempi painotus kuin 
alempiin kohtiin, vaikka 
maan painuminen ja renkai-
den jousto tasaakin paino-
tusta aina jossain määrin. 

Jyrälohkojen leveyden li-
säksi painotukseen vaikut-
taa jyrälohkojen Iiikevara. 
Mitä suurempi liikevara on 
sitä paremmin jyräpyörät 
pääsevät mukautumaan pel-
lon pinnan muotoihin. Liike-
varan loppuminen kiven yli 
ajettaessa saattaa aiheuttaa 
renkaaseen suuren hetkelli-
sen kuormituksen. Jukon 
kahden renkaan muodosta-
mat jyräyksiköt mukautuvat 
epätasaiseenkin pellon pin-
taan ja tiivistävät maata ta-
saisesti koko työleveydeltä. 

Jälkihara 
vakiona 

Koneissa on vakiovarus-
teena jyräpyörästön takana 
jälkihara, joka levittää pyöri-
en väliin jäävän maaharjan-
teen pyöränjälkiin. Ajatuk-
sena on, että pyöränjäljen 
päälle levitettävä irtomaa 
vähentää kuorettumisriskiä. 

Parhaiten käytännössä 
toimi Simultan silmukkapiik-
kijälkihara. Piikit tasasivat 
hyvin maaharjanteet, ja ha-
ran nosto ja lasku toimi 
moitteetta. Jukon hara oli lii-
an kevyt kivennäismaille, 
eikä sitä saanut säädettyä 
tarpeeksi jyrkkään kulmaan 
maahan nähden. Tumen ha-
ra toimi muuten hyvin, mut-
ta haraa laskevat ja nostavat 
ketjut eivät aina kulkeneet 
ohjaimissaan moitteetto-
masti ja haran toinen pää 
saattoi jäädä ylös. 

Ajotapa 
ja kuljetus 

Jyräkylvölannoittimella ei 
ole suositeltavaa ajaa jo 
kylvetylle osalle peltoa, eten-
kään hiesuisilla mailla, kos-
ka pinta jauhautuu helposti 
liian hienoksi ja kovettuu pie-
nenkin sateen jälkeen. Siksi 
on parempi kylvää edesta-
kaisin ajaen kuin lohkon 
ympäri ajaen. Päisteet kyl-
vetään lopuksi. 

Jyräkylvölannoittimen yk-
si suurimmista eduista ta-
valliseen kylvölannoitusko-
neeseen verrattuna on pie-
nempi kuljetusleveys. Työ-
leveydeltään kolmen metrin 
jyräkylvölannoitin on 10-20 
cm kapeampi kuin työle-
veydeltään 2,5 metrin taval-
linen kylvölannoituskone. 

Jyräkylvölannoittimella voi  

väistää lähemmäs ojaa, jopa 
hieman ojan päälle kohtaa-
van ajoneuvon lähestyessä, 
koska ei tarvitse pelätä pyö-
rän putoamista ojaan. Kol-
memetrinen jyräkylvölan-
noitin mahtuu kulkemaan 
saman levyisestä aukosta 
kuin keskikokoinen traktori 
paripyörillä varustettuna. 

Kenttäkokeiden 
tulokset -93-94 

Kasvukausien sääolot 
poikkesivat toisistaan huo-
mattavasti. Vuonna 1993 
alkukesän kova kuivuus 
haittasi orastumista ja kas-
vua. 1994 viileää ja sateista 
alkukesää seurasi kuiva ja 
lämmin heinäkuu. Kenttä-
kokeissa tutkittiin maan tii-
vistämisen vaikutusta ohran 
satoon ja puintikosteuteen. 
Kokeet tehtiin multavalla 
hiesusavimaalla. 

Kylvökokeiden yhteydes-
sä jyräkylvölannoittimen to-
dettiin tiivistävän maata 
enemmän ja syvemmältä 
kuin tavallinen jyräpyörästö 
tai jyräys kamrikkijyrällä. En-
simmäisenä koevuonna 
maan tiivistäminen lisäsi sa-
toa ja alensi puintikosteutta. 

Toisena vuonna tiivistä-
minen vähensi satoa lie-
västi. Aleneminen ei johtu-
nut kuorettumisesta, koska 
maa pysyi toistuvien sade-
kuurojen ansiosta pehmeä-
nä vielä pitkään orastumisen 
jälkeenkin. 

Todennäköisin syy satoe-
roon on satunnaisvaihtelu, 
mutta on myös mahdollista, 
että tiivistäminen on hai-
tannut maan kaasunvaihtoa 
ja juurten kasvua sateisena 
keväänä. Jyrätyn hiesu- tai 
savimaan kuorettumiseen 
on syytä varautua, vaikka si-
tä ei kenttäkokeissa tapah-
tunutkaan. 

Jyräkylvölannoitin on pe-
riaatteessa tavallinen kylvö-
lannoituskone, jonka sivulla 
sijaitsevat kannatuspyörät 
on korvattu järeällä, koneen 
takana sijaitsevalla jyräpyö-
rästöllä. Kone on paina-
vampi, pitempi ja kalliimpi 
kuin vastaavankokoinen, ta-
vallinen kylvölannoitusko-
ne. Yksi suurimmista eduis-
ta on 60-70 cm pienempi 
kuljetusleveys kuin työle-
veydeltään vastaavan, ta-
vallisen kylvölannoitusko-
neen. 

Pellot voidaan kylvää reu-
naan asti ja kylvön yhtey-
dessä tehty jyräys on niin 
perusteellinen, ettei erilli-
sen jyräyksen tarvetta ole. 
Kuivana keväänä jyräys pa-
rantaa orastumista ja orai-
den kasvua sekä lisää sa-
toa. Sateisena keväänä jy-
räys ei mainittavasti alenna 
satoa, mikäli kuorettumisel-
ta vältytään. 

Tutkimuksen tulokset on 
julkaistu kokonaisuudessaan 
VAKOLAn tiedotteena 
67/94, jota voi tilata nume- 
rosta 90-2246211. 	• 

Juko HT 2500 
Jukon pyörät on laakeroi-

tu siten, että aina kaksi 
pyörää on samalla akselilla. 
Nämä viisi kahden pyörän 
muodostamaa jyräyksikköä 
pääsevät liikkumaan ylös-
alassuunnassa. Liikettä ra-
joittaa jyräyksikön kiinnitys-
varren yläpuolella oleva hyd-
raulisylinteri. Jyräyksiköiden 
sylinterit on kytketty piiriin, 
joka on jaettu venttiilillä kah-
tia. Vasempaan osaan kuu-
luu kolme jyräyksikköä ja oi-
keaan kaksi. Koneella ajat-
taessa öljy pääsee virtaa-
maan piirin osan alueella sy-
linteristä toiseen, kun pyöri-
en korkeusasema maan 
epätasaisuudesta johtuen 
muuttuu. 

Simulta 2500H(T) 
Simultan astintaso muo-

dostaa rungon, johon on 
laakeroitu kaksi sivusuun-
nassa keinuvaa pyörästöä. 

Kummassakin pyörästössä 
on viisi samalle akselille 
laakeroitua rengasta, kuva 
9. Keinuliike on rajoitettu 
niin, että keskimmäiset ren-
kaat eivät pääse ottamaan 
toisiinsa kiinni. 

Tume HKL 3000 JC 
Tumen jyräpyörästössä 

on kaksi lohkoa. Kummas-
sakin lohkossa on kuusi sa-
malle akselille laakeroitua 
rengasta. Lohkot on nivel-
letty ulommista päistään 
runkopalkkeihin ja sisem-
mistä päistään toisiinsa. 
Lohkojen nivelkohdassa on 
hydraulisylinteri, joka pai-
nottaa jyrälohkojen sisempiä 
päitä. Sylinteri on samassa 
piirissä nostosylintereiden 
kanssa. Jyrälohkojen si-
sempien päiden painuessa 
alaspäin öljy virtaa nostosy-
lintereiltä jyrälohkoja yhdis-
tävälle sylinterille ja samalla 
lannoitussyvyys kasvaa hie- 
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