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Kuva 1. Suora kärkivannas (oikealla) on edullinen etenkin jäykäh-
köillä mahtia. Kärjestä ylöspäin taivulettu vannas (vasemmalla) ei mu-

rusta maata yhtä hyvin. 

L. RÄISÄNEN, I. LANNETTA JA A. REINIKAINEN: 

PERUNAN ISTUTUS-, HOITO- JA NOSTOKONEET 

PERUNAN ISTUTUS- JA 
HOITO KONEET 

Peruna vaatii verraten syvään 
muokatun, kuohkean ja rikkaruo-
hottoman maan. Syyskyntö on 
suoritettava riittävän ajoissa maan 
ollessa sopivassa kosteustilassa 
Liian märkänä kynnetty maa tiivis-
tyy ja sillä on taipumus kokkaroi-
tua. Edullisin kyntösyvyys on 
yleensä n. 25 cm. Kynnön yhtey-
dessä tapahtuva jankkurointi on 
suositeltavaa. Keveillä mailla, jos 
maa ei ole arka poutimaan, saat-
taa kevätkyntö rikkaruohojen hä-
vittämisen ja maan lämpiämisen 
kannalta etenkin varhaisperunan 
viljelyssä olla edullista. Jäykäh-
köillä mailla mahdollinen kevät-
kyntö on suoritettava harkiten ia 
kokeillen. 

Kevätmuokkauksessa S-jousto-
piikkiäes on edullinen. Sillä saa-
daan maa yleensä muokatuksi riit 
tävän syvälle eikä se nosta kos-
teata maata siinä määrin pinnalle 
kuin esim. kultivaattori. Myös rik-
kakasvien hävittämisen kannalta 
tämä äesmalli on suositeltava 
Jäykähköillä mailla kokkaroitumi-
sen välttämiseksi S-äkeellä on 
tarkoituksen mukaista muokata 
ensin matalahkoon ja toisella ajo-
kerralla haluttuun työsyvyyteen. 
Kokkareita voidaan vielä tehok-
kaammin hienontaa piikki- tai la-
piorullaäkeellä. Äkeen perässä on 
syytä käyttää varpa- tai kierrejy-
rää, jotka murskaavat kokkareita 
ja tiivistävät jonkin verran maan 
pintaa istutuskoneiden käytölle 
sopivaksi. 

Jyrsin on sekä perunamaan 
muokkauksen että rikkakasvien hä-
vittämisen kannalta hyvin edulli- 

Lukijalle 
Maatalouskoneiden tutkimus-

laitos ryhtyy julkaisemaan Ko-
neviestissä erityistä Mettä, jos-
sa on lähinnä seuraavanlaisia 
kirjoituksia. 

OHJEKIRJOITUKSIA, jois-
sa koetetaan tarkastella ko-
neen käyttäjän, valmistajan ja 
neuvojan kannalta kutakin ky-
symystä yhtenäisenä kokonai-
suutena. 

TIETOA TUTKIMU.,.-LJ-
LOKSISTA, jotka voivat olla 
hyvin suppeitakin ja käsittää 
vain joitakin yksityiskohtia. 

KIRJALLISUUSKATSAUK-
SIA, joissa — tarvittaessa sivu-
huomautuksin varustettuna — 
koetetaan ulkomaisen kirjalli-
suuden ja yleensä ulkomaisten 
yhteyksien avulla seurata maa-, 
metsä- ja kotitalouden koneel-
listumista ja rationalisointia ja 
saattaa kotimaisten valmista-
jien, käyttäjien ja neuvojien 
tietoon, mitä mielenkiintoista 
on muualla tapahtunut. 

Kirjoitusten lopussa ole-
vat KIRJALLISUUSLUETTELOT 
ovat supistettuja ja käsittävät 
vain tärkeimmät kirjallisuusläh-
teet. Täydellisempiä luetteloja 
on tilattavissa tutkimuslaitok-
selta. 

Kaikilla kirjoituksilla on TIE-
DOTE-nimi ja vuodesta toiseen 
jatkuva numero, jonka kaksi 
viimeistä numeroa osoittaa 
kirjoitusvuotta. 

MAATALOUSKONEIDEN 
TUTKIMUSLAITOS 
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Kuva 2. Istutuskonelden istutuslaitteita. A. pudotusputki, B. vaaka-
asennossa pyörivä lokeropyörä, C. pysty- ja vaaka-asennossa pyörivien 
lakeropyörien yhdistelmä, D. pystyasennossa pyörivä lokeropyärä, 

E. ja F kuppielevaattoreja. 

nen. Se jättää maan kuitenkin 
liian kuohkeaksi, joten kevyt jyräys 
ennen istutusta on aina välttämä-
töntä. Poutivilla mailla voi olla 
syytä varoa tehokasta jyrsimen 
käyttöä. 

Perunan kasvutila 
ja riviväli 

Perunan kasvutila määräytyy 
rivivälin, istutusetäisyyden ja pen-
kin muodon mukaan. Suuri kasvu-
tila liFää, kuten muidenkin viljely-
kasvien, kasviyksilön antamaa sa-
toa, mutta hehtaarisato jää määrä-
rajasta lähtien pienemmäksi. Rivi-
välillä ja istutusetäisyydellä .ei ole 
sanottavaa merkitystä kokonaissa-
toon, jos taimien lukumäärä heh-
taaria kohden pysyy samana. 

Oloissamme riviväli vaihtelee 
nykyisin n. 60...70 cm. Hoitotöiden 
koneellistuessa on ollut . pakko 
siirtyä suurehkoon riviväliin sa-
malla pienentäen istutusetäisyyttä. 
Traktorin raidevälin säätömahdol-
liset määräävät osaltaan käy- 
te 	4n rivivälin. Todettakoon, et- 4 	; 
tä\ 	Saksassa traktoreiden rai- 
devälin säädöistä on standardi-
soitu 125, 138 ja 150 cm. Tällöin 
perunan viljelyssä voidaan käyt-
tää vain 62,5, 69 tai 75 cm riviväli. 
Ruotsissa riviväli on standardisoi-
tu 65 ja 70 cm. Englannissa käy-
tetään yli 75 cm riviväliä. 

Pientä riviväliä ja leveähköjä 
renkaita käytettäessä perunan var-
sisto ja mukulat vioittuvat hoito-
töiden yhteydessä helposti ja 
traktorin pyörät tiivistävät peruna-
penkin reunoja. Toisaalta suureh-
kosta rivivälistä saattaa olla jonkin 
verran haittaa viljeltäessä vähä-
lehtisiä ja matalakasvuisia lajik-
keita, jolloin rikkaruohot saattavat 
päästä helpommin valtaan. Jotta 
traktorin renkaat eivät sanottavasti 
painaisi hoitotöiden yhteydessä 
perunapenkkiä, olisi pienehköllä 
rivivälillä nimenomaan erikoisvilje-
lyssä käytettävä traktorissa n. 9" 
takarenkaita. Suurehkolla (70...75 
crr' rivivälillä voidaan käyttää 

.„,ian 11" renkaita. Koska 
meillä ei vielä ole käytettävissä 
riittävän monivuotisia oloissamme 
suoritettuja kenttäkokeiden tulok-
sia, eivätkä riviväli ja istutusetäi-
syys ole vielä näin ollen standar-
disoitavissa, pitäisi rivivälin olla 
säädettävissä n. 60...75 cm ja mu-
kulakoosta ja rivivälistä riippuen 
istutusetäisyyden vastaavasti n. 
20...40 cm väleillä. 

Istutussyvyys 
Verraten matala istutus on edul-

linen. Syvään istutettaessa muku-
lat kasvavat hieman enemmän 
siemenperunan yläpuolelle kuin 
matalaan istutettaessa, mutta ko-
konaisuudessaan syvään istutet-
taessa mukulakerros ulottuu sel-
västi syvemmälle. Edelleen — mi-
kä oloissamme on haitallista — 
perunan taimettuminen syvään is-
tutettaessa viivästyy melkoisesti. 
Matala istutus merkitsee mm. ai-
kaisempaa korjuuta varhaisperu-
nanviljelyssä ja myöhäisempien la-
jikkeiden sadon lisäystä. Peruna 
on istutettava tiiviillä mailla 4...6 
cm syvään ja keveillä ja poutivilla 
mailla hieman syvempään. Mata-
laan istutettu peruna tulee no- 

peasti taimelle, tuleentuu tasaises-
ti ja on vahvempikuorisena kes-
tävämpi kolhiintumista vastaan. 
Jos peruna istutetaan tarpeetto-
man syvälle, nostokone joutuu sel-
vittelemään satomäärään nähden 
jopa kymmenkertaisia maamääriä 
ja perunoita peittyy ja vioittuu run-
saasti. Todettakoon, että lisättäes-
sä syvyyttä esim. 2 cm nostokone 
joutuu seulomaan maata n. 10 °4 
eli yli 250 t/ha enemmän. Liian 
syvä istutus edistää myös eräiden 
perunatautien leviämistä. Korkeaa 
penkkiä olisi vältettävä nimen-
omaan keveillä mailla kuivuuden 
takia. 

ISTUTUSKONEET 
Perunanistutuskoneiden käyttö 

on meillä yleistynyt jo melko pie-
nilläkin perunaviljelyksillä. Tasai-
sesti muotoiltu perunapenkki saa-
daan aikaan ainoastaan istutus-
koneita käyttäen. Istutuskoneella 
peruna saadaan istutetuksi ja pei-
tetyksi tasasyvyyteen ja edullisim-
mitta konetyypeillä myös yhtä 
etäälle toisistaan. Yhtä tärkeää kuin 
perunoiden oikea sijainti penkis-
sä, on istutuksessa suorien rivien 
ajaminen ja tasaiset rivivälit. Täl-
löin ei myöhemmillä hoitotoimen-
piteillä, mikäli ne suoritetaan oi-
kein, perunoiden kasvu penkissä 
häiriinny. Huolimattomasti suori-
tetun istutuksen seurauksena hoi-
totoimenpiteiden yhteydessä osa 
mukuloista revitään irti. Epäsään-
nölliset penkit vaikeuttavat lisäksi 
nostoa ja aiheuttavat suuria nosto-
ja vioittumistappioita. 

Avaus- ja peittoterät 
Istutuskoneiden tyydyttävän toi-

minnan edellytyksenä on hyvin 
suoritettu, tasainen maan muok-
kaus. 

Avausta rän on oltava muo-
doltaan sellainen, että se tekee n. 
8 cm syvän ja pinnalta n. 10 cm 
leveän kolmiomaisen vaon, jossa 
perunat eivät pääse siirtymään 
sivu- eikä ajosuunnassa. Avaus-
terä voi olla joko kiilamainen sii-
piterä tai pienehkö lautasterä. Sii-
piterä tukkeutuu lautasterää hel-
pommin, mutta on yleensä käy-
tössä edullisempi. Kiilamaisen sii-
piterän alla voidaan käyttää teräs-
levystä leikattua pohjaköliä, joka 
nostaa koneen maassa olevien 
kiintokivien yli. Avausterien ei tar-
vitse olla välttämättä korkeussuun-
nassa säädettäviä. 

Kaksoislautasilla 	varustetut 
peittoterät ovat tukkeutumi-
sen kannalta siipiteriä edullisem-
mat. Niiden käyttö on meillä ny-
kyisin rajoittunut pääasiassa vain 
täysautomaattisiin istutuskoneisiin, 
sillä siipiterillä varustettuja puoli-
automaattisia istutuskoneita voi-
daan käyttää edullisesti myös pe-
runan multaukseen. Lautasterät ja 
lautasterillä varustetut automaatti-
set koneet eivät ral•enteensa puo-
lesta sovellu tai soveltuvat hyvin 
huonosti multaukseen. 

Penkin muoto säädetään lautas-
terillä niiden kallistusta ja kulmaa 
ajosuuntaan nähden ja työsyvyyt-
tä joko lisäpainon tai jousen avul-
la muuttamalla. Lautasterät jättä-
vät leveähkön vaon pohjan. Tämän 
vuoksi, eräät koneet on varustettu  

plenehköllä teräväkulmaisen vaon 
jättävillä merkitsimillä, jotka pa-
rantavat ajon tarkkuutta myöhem-
missä töissä. 

Siipiterät ovat peittoterinä ylei-
siä puoliautomaattisissa istutusko-
n issa. Niiden on oltava rakenteel-
taan melko loivasiipiset. Jyrkkä-
siipiset mallit tukkeutuvat etenkin 
rikkaruohoisella maalla ja mul-
tauksessa ne heittävät suurehkolla 
nopeudella ajettaessa runsaasti 
maata taimien päälle. Suora, levy-
mäinen kolmikulmainen kärkivan-
nas on edullinen etenkin jäykäh-
köillä mailla (kuva 1). Kärjestä 
ylöspäin taivutettu vannas ei mu-
rusta maata yhtä hyvin ja se nos-
taa kokkareita pinnalle. 

Penkin luiskan kaltevuuden sää-1 
tö tapahtuu sivusiivekkeiden asen-
toa muuttamalla. Hoitotöitä sil-
mällä pitäen edullinen luiskan kai-
tevuus on alle 40°. Sivusiivekkei-
den säätövaraksi riittää myös ma-
talahko multaus huomioon ottaen 
ääriarvoina n. 20...40°. Sivusiivek-
keet voivat olla lovetut toiselta 
reunalta sahalaitaisikei tai varus-
tetut Iyhyehköillä teräslangasta tai-
vutetuilla raavinjousilla, jotka mul-
tauksen yhteydessä raapivat rik-
karuohoja ja jättävät penkin luis-
kan kuohkeaksi. Kiven ajoon va-
ralta tehokas !aukaisin multauste-
rissä on tarpeen. 

Perunan putoamiskohdan ja 
peittoterän edullinen etäisyys on 
n. 40 cm. Jos peittoterä on liian 
lähellä avausterää, saattavat terät 
tukkeutua ja myös maata siirtyä 
istutusvakoon liian aikaisin, jolloin 
istutussyvyys tulee epätasaiseksi. 
Jos peittoterä on liian kaukana, 
perunat pääsevät vierimään istu-
tusvaossa. 

Istutuslaitteet 
Istutuslaideena on tavallisesti 

pudotusputki, vaaka- tai pysty-
asennossa pyörivä lokeropyörä 
tai kuppielevaattori. Puoliauto-
maattisissa koneissa perunat on  

siirrettävä käsin säiliöstä tai idä-
tyslaatikosta pudotustorveen tai 
erilliselle istutuselimelle. 

Oloissa, joissa kasvukausi on 
lyhyt ja peruna olisi poikkeuksetta 
idätettävä, käsinsyöttölaitteella va-
rustetut puoliautomaattiset koneet 
tulevat ensisijaisesti kysymykseen. 
Idut rikkoontuvat vähiten, jos peru-
nat syötetään suoraan idätyslaati-
koista. Asianmukaisesti idätetyn 
perunan 1...2 cm pituiset, paksuh-
kot, vihreät .valoidut kestävät mel-
ko hyvin myös säiliöllä varuste-
tuilla puoliautomaattisilla koneilla 
suoritetun istutuksen. Puoliauto-
maattisilla koneilla voidaan niiden 
rakenteesta ja istuttajan nopeu-
desta riippuen istuttaa n. 100...130 
mukulaa minuutissa istutuslaitetta 
kohden, mikä vastaa istutusetäi-
syydestä ym. tekijöistä riippuen 
1,5...3,0 km/h ajonopeutta. Idätet-
tyä perunaa käytettäessä työsaa-
vutus jää n. 10...20% pienemmäk-
si. Suoraan idätyslaatikoista istu-
tettaessa työ on jonkin verran hi-
taampaa kuin säiliöitä varustetuilla 
koneilla. 

Pudotusputkilla varuste-
tuissa puoliautomaattisissa (kuva 
2 A) koneissa on yleensä merkin-
antokello, jonka tahdin mukaan 
istuttaja pyrkii määräämään istu-
tusetäisyyden. Merkinantolaite on 
sijoitettu yleensä koneen kulku-
pyörään. Sen iskutaajuutta eri is-
tutusetäisyyksiä varten pitäisi voi-
da muuttaa. Istutusetäisyyden ta-
saisuus riippuu istuttajan huolelli-
suudesta: esim. puolen sekunnin 
viivästyminen perunaa pudotet-
taessa voi aiheuttaa n. 20 cm li-
säyksen istutusetäisyydessä. Myös 
perunoiden suurehko putoamis-
korkeus vaikuttaa jonkin verran 
haitallisesti etäisyyden tasaisuu-
teen. Yksinkertaisen rakenteensa 
ja halvan hintansa vuoksi tämä 
malli soveltuu kuitenkin pieneh-
köille perunanviljelyksille. 

Puoliautomaattisissa 
itsetbimivalla etäisyys-
säädöt lä varustetuissa koneis- 
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Kuva 3. Vaakatasossa pyörivä lokeropyörä on varustettava perunan 
itujen rikkoontumisen rajoittamiseksi kumi- tai teräslevystä leiikatuilla 

läpillä 

sa istutuslaitteena on joko kuppi-
elevaattori, pysty- tai vaaka-asen-
nossa pyörivä lokeropyörä tai vii-
meksi mainittujen yhdistelmä. Istu-
tusetäisyyden säätä tapahtuu kan-
natuspyöristä voimansa saavissa 
koneissa hammaspyöriä vaihtaen 
tai koneen takana olevan erillisen 
käyttöpyörän kehän vaikuttavaa 
läpimittaa muuttaen. Näiden ko-
neiden istutusnopeus on n. 20 0/0  
suurempi kuin pudotusputkikonei-
den. Istuttajan ei tarvitse em. ko-
neilla istuttaessaan olla yhtä val-
pas kuin pudotusputkikoneilla. It-
setoimivalla etäisyyssäädöllä va-
rustettujen koneiden isiutusetäi-
syys on verraten tarkka ja sitä ta-
saisempi mitä pienempi pudotus-
korkeus on. 

Kuppielevaattori voi olla 
pystysuorassa pyörivä tai järjestet-
ty niin, että elevaattori kulkee lä-
hes vaakasuorassa istuttajan koh-
dalla (kuva 2 E ja F). Koska pys-
tysuorassa pyörivässä elevaatto-
rissa on yleensä vain yksi kuppi 
kerrallaan istutusvalmiina, se vaa-
tii istuttajalta jatkuvaa valppautta. 
Jälkimmäisessä mallissa voidaan 
elevaattori jakaa lokeroihin siten, 
että samanaikaisesti useita kup-
peja on istuttajan näkyvissä. Täl-
löin istutus on helpompaa ja istu-
tusteho suurempi. Pienen putoa-
miskorkeuden vuoksi kuppielevaat-
torilla varustetuissa koneissa pe-
runat eivät sanottavasti siirry istu-
tusvakoon pudotessaan eivätkä 
idut mainiaavasti rikkoonnu. 

Vaakatasossa pyörivä 
lokeropyörä (kuva 2B) on 
jaettu 6...8 osaan ja varustettu pu-
dotusputkella. Lokeroiden pohjien 
on oltava perunoita kannattavilla 
kumi- tai teräslevystä leikatuilla 
läpillä varustettuja, jotta idut eivät 
rikkoontuisi perunoiden muuten 
hiertyessä 	pohjalevyä 	vastaan 
(kuva 3). Tässä istutuslaitteessa 
perunoiden putoamiskorkeus on 
melko suuri ja istutusetäisyyden 
vaihtelut riippuvat paitsi siitä myös 
avauserän tekemän vaon muo-
dosta sekä putoamiskohdan ja 
peittoterien välisestä etäisyydestä. 
Koneella on helppo istuttaa ja is-
tutusteho on melko suuri. Putoa-
miskorkeuden pienentämiseksi voi-
daan käyttää myös vaaka- ja pys-
tysuoran lokeropyörän yhdistel-
mää (kuva 2 C). 

Pystysuorassa 	pyöri- 
väliä lokeropyörällä (ku-
va 2 D) varustetun istutuslaitteen 
etuna on pieni putoamiskorkeus, 
mutta sen istutusteho on pienem-
pi kuin edellisen mallin ja se vaa-
tii enemmän tarkkaavaisuutta is-
tuttajalta, koska yleensä vain kah-
teen lokeroon voidaan panna pe-
runat samanaikaisesti. 

Täysautomaattiset is-
tutus koneet on tavallisesti 
varustettu kuppielevaattoreilla, jot-
ka nostavat perunat säiliöstä ja 
pudottavat ne määräetäisyyksin 
istutusvakoon. Kuppien edullisin 
läpimitta on n. 5 mm tarkoitettua, 
lajiteltua perunakokoa suurempi. 
Näihin koneisiin voi olla saatava-
na lisävarusteena pienempää laji-
tekokoa varten kuppien päälle 
kiinnitettävät toiset perunakupit. 
Istutusnopeus istutuslaitetta koh- 
den 	on n. 160...200 r) erunaa mi- 
nuutissa vastaten 2,5...5,5 km/h 
ajonopeutta. Täyttö- ja kääntöajat 

huomioon ottaen työteho on n. 
9...11 aaria tunnissa istutuslaitetta 
kohden. 

Istutusnopeuden 	lisäämiseksi 
eräät amerikkalaiset koneet on 
varustettu perunoiden pitoelimillä, 
jotka estävät perunoiden putoami-
sen elevaattorilta tai elevaattori-
pyörältä. Tämä istutuslaite vioit-
taa perunoita ja lisää mukuloiden 
saastumisvaaraa. Näissä koneissa 
on kaksi elevaattoria kutakin va-
koa kohden. Niillä voidaan ajaa n. 
8 km tuntinopeutta. Täysautomaat-
tinen istutuskone katkoo ituja mel-
ko runsaasti ja se soveltuu lähinnä 
vain idättämättömän perunan istu-
tukseen suurehkoille peruna-aloil-
le. Täysautomaattista istutusko-
netta ei yleensä voida käyttää pe-
runan multaukseen. Rivivälin pi-
täisi olla, kuten yleensä ei ole lai-
ta, portaattomasti säädettävissä, 
samoin kuin puoliautomaattisissa-
kin istutuskoneissa. 

Siemenperunan ollessa tasala-
jitteista virheistutus automaattisil-
la koneilla jää n. 2...3 Vo:iin. Lajit-
telematonta perunaa istutettaessa 
suurehkot perunat pyrkivät putoi-
lemaan kupeista ja pieniä saattaa 
mennä useampia samassa kupis-
sa. Virheistutuksen määrä riippuu 
kuppien koosta ja muodosta ja 
kuppielevaattorin asennosta ja no-
peudesta (ajonopeudesta). 

Automaattinen istutuskone voi-
daan varustaa istutuksen 
täydennyslaitteella, jona 
useimmiten käytetään suurehkoa 
lokeropyörää (kuva 4). Laitteessa 
on tuntosormi tai pyörä, joka ku-
pin noustessa tyhjänä vapauttaa 
lokeropyörän mekanismin ja pu-
dottaa perunan tyhjäksi jääneen 
kupin kohdalle. Lokeropyörällä 
varustettua istutuksen täydennys-
laitetta voidaan käyttää idätettyjen 
perunoiden istutukseen käsin syöt-
täen, mikäli koneeseen on lisäva-
rusteena saatavana istuimet ja 
laatikkotelineel 	idätyslaatikoita 
varten. Melko tyydyttävästi toimii 
myös perunasäiliön yläosassa ole-
va erillinen pienehkö täydennys-
säiliö. 

Perunasäiliöön pitäisi mahtua 
perunoita n. 80 kg (120 l) istutus-
laitetta kohden, mikä vastaa n. 
500...600 rivimetriä. Säiliön ylä-
reunan korkeus ei saisi olla 110 
cm suurempi. Puoliautomaattisissa 
koneissa säiliön pohjan on oltava 
riittävän viettävä ja varustettu va-
lumissuuntaisella ritilällä sekä pe-
runoiden tuloaukon kohdalla sää-
dettävällä, perunoiden vierimis-
esteenä olevalla levyllä. Peruna-
säiliön olisi oltava helposti irro-
tettava ja sen alustan suunniteltu 
niin, että konetta voidaan käyttää 
haluttaessa myös suoraan idätys-
laatikoista istuttamiseen Peruna-
laatikoita pitäisi tällöin voida kul-
jettaa koneen mukana n. 2 hl vas-
taava määrä. 

Kannatuspyörät 
Istutuskone on syytä varustaa 

aina kahdella riittävän suurella 
kannatuspyörällä. Yksi keskim-
mäisen peittoterän kohdalla oleva 
kannatuspyörä ei ole riittävä. Yh-
dellä pyörällä varustettu kone voi 
painua perunasäiliön tai laatikoi-
den ollessa täynnä aiheuttaen 
epätasaisuutta istutussyvyydessä. 

Myös sivusuunnassa kone voi kai-
istua ja penkit voivat tulla epäta-
saisiksi. Kahdella kannatuspyö-
rällä varustetuissa koneissa on ol-
tava rivivälin säätää vastaava rai-
devälin säätömahdollisuus, n. 120 
...150 cm. Kannatuspyörien kor-
keutta on voitava myös ajon aika-
na esim. säätökammen avulla hel-
posti ja portaattomasti säätää. 
Työsyvyys säilyy tasaisena, jos 
kannatuspyörät on sijoitettu ko-
neen sivulle avaus- ja peittoterien 
keskivaiheille. Kone kulkee myös 
epätasaisella pellolla tasaisesti 
kannatuspyörien varassa, jos veto-
kartulla on vapaa pystysuora liike-
vara. 

Rivilannoitin 
Istutuskoneen yhteyteen on ver-

raten helposti sovitettavissa rivi-
lannoitin. Edullisinta lienee sijoit-
taa lannoite mukulan molemmille 
sivuille n. 3...4 cm levyisille nau-
hoille, joiden väli on n. 10...15 cm 
ja n. 2 cm mukulatason alapuo-
lelle. Rivilannoituksella vältetään 
työn säästön ohella tarpeeton ajo 
ennen istutusta, mistä on etua var-
sinkin kokkaroitumiseen taipuvilla 
mailla. Mullattu lannoite liukenee 
syvemmällä kosteassa maassa no-
peammin kuin hajalle levitettynä 
ja varmistaa siten taimien kehityk-
sen kuivina kausina. Rivilannoite-
tuilla aloilla siemenrikkaruohojen 
kasvu heikkenee niiden huonom-
masta lannoitteen saannista ja 
varsiston aikaisemmasta varjostuk-
sesta johtuen. Rivilannoitus vä-
hentää myös perunaseitin leviä-
mistä ja eräiden tietojen mukaan 

Kuva 4. Lokeropyörällå varustettu 
täysautomaattisen istutuskoneen 
istutuksen täydennyslaite. Kupin 
noustessa tyhjänä peruna putoaa 
tuntopyörän (1) välityksellä loke- 

ropyörällä (2). 

Kuva 5. Multaus-haraterä haraus-
(a) ja multausasennossa (b). 
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Kuva 7. Jäykkärunkoinen rikkaruohoäes (a) vioittaa perunan taimia. 
Niveltyvä verkkoäes irrottaa rikkakasveja myös penkin luiskasta (b). 

Kuva 8. Penkin päällystää ja tuiskia raapivilla joustopiikeillä varus- 
tettu hara. 

Kuva 6. Kapeat haran terät (a) 
repivät perunan maanalaisia osia. 
Penkin kaltevuuden mukaan sää-
dettävät hanhenjalkamallisel sivu- 

terät (b) ovat edullisia. 

q  

jonkin verran myös rupisuutta. So-
pivaksi lannoitesäiliön tilavuudeksi 
voitaneen katsoa n. 25 I riviä koh-
den. 

Rakeistettuja kasvinsuo j e- 
luaineiden 	sijoittimia 
käytetään perunan viljelyssä ny-
kyisin monissa maissa istutuksen 
yhteydessä virussaastunnan estä-
miseksi perunan varhaisella kehi-
tysasteella. Rivilannoitinta voidaan 
käyttää tähän tarkoitukseen. Lait-
teen levitysmäärän säädön on täl-
löin oltava riittävän pieni ja lan-
noitteen valumisputken irrotetta-
vissa siten, että rakeistettu kasvin-
suojeluaine voidaan levittää peru-
noiden joukkoon. Tarkoitusta var-
ten eräät istutuskoneet on varus-
tettu omalla rakeistetun kasvin-
suojeluaineen sijoittimella. Maa-
han sijoitettu kasvinsuojeluaine 

suojaa taimia kasvun alkuvaihees-
sa lehtikirvojen levittämiltä virus-
taudeilta. Ruiskutuksella ei kas-
vun alkuvaiheessa ole vastaavaa 
vaikutusta. 

PERUNANHOITOKONEET 
istutuksen jälkeiset hoitotyöt 

kohdistuvat rikkakasvien hävittä-
miseen, perunamaan kuohkeuden 
ja kosteuden ylläpitämiseen sekä 
jäykähköillä mailla kokkaroitumi-
sen estämiseen. Perunan kasvu-
oloja edistävät hoitotoimenpiteet 
vaikuttavat oikein suoritettuina ai-
na edullisesti noston yhteydessä 
myös maan seuloutumiseen ja sa-
don määrään ja laatuun. Peruna-
maan hoitotöiden yhteydessä on 
huolehdittava siitä, että perunari-
vit säilyvät suorina. Hoitokoneiden 
rivivälin on oltava täsmälleen sa-
ma kuin istutuksessa käytetty. Hoi-
totyöt eivät saa olla liian voima-
peräisiä maan liiallisen kuivumi-
sen ja perunan maanalaisten 
osien ja taimien vioittumisvaaran 
vuoksi. Kun työ suoritetaan oi-
keaan aikaan ja tarkoituksen mu-
kaisilla koneilla, n'äiltä vaaroilta 
vältytään. 

Multauskoneet 
Multauksessa, nimenomaan jäy-

killä mailla, on varottava nosta- 
masta vaosta kosteata kiinteätä 
maata pinnalle kuivumaan, missä 
se kokkaroituu ja vaikeuttaa nos-
tokoneiden toimintaa. Syvyyttä on 
siis pyrittävä lisäämään varoen. 

Viime aikoina multausterien ra-
kenne on muuttunut mm. parem- 
min nopeaan ajoon sopivaksi. 
Maata ei nykyisin enää suositella 
käännettäväksi yhtä runsaasti eikä 
niin syvältä kuin aikaisemmin oli 
tapana. 

Siip iter ien olisi toimittava 
niin, että nousevasta maasta osa 
siirtyy multausterien ja säädettä- 
vien sivusiivekkeiden alta ja yli 
penkin luiskaan. Näin saadaan 
perunapenkin pinnalle tarvittava 
kuohkea kerros. Terät ovat melko 
matalia ja pitkäsiipisiä, rintauk-
sen nousukulma n. 30...400. 

Multausterän sivusiivekkeet ovat 
siten säädettävät, että penkin 
muoto saadaan eri hoitotyövai- 
heissa ja eri maalajeilla halutun-
laiseksi. Penkin luiskan kaltevuu- 
den vaihtelurajat ovat n. 20...40°. 
Keveillä mailla on tehtävä loivem-
piluiskainen penkki kuin jäykiltä. 
Sivusiivekkeiden asentoa on voi-
tava muuttaa siten, että penkin 
harjalle jäävä käsittelemätön kais-
ta siivekkeiden leveimmässä asen-
nossa ei jää 10 cm leveämmäksi. 
Näillä terillä ajettaessa työtulos 
on edullisin, kun ajonopeus olois-
ta riippuen on 5...10 km/h. Mitä 
nopeammin etenkin jäykillä mailla 
— ajetaan, sitä paremmin peruna-
penkki näillä terämalleilla saa-
daan kuohkeutetuksi. 

Eräät vanhemmat multausterät 
tiivistävät vaon pohjaa ja penkin 
reunoja, mistä on seurauksena 
kosteuden haihtumisen lisäänty-
minen ja pinnan kovettuminen.' 
Nykyisin vielä verraten yleiset 
jyrkät multausterämallit eivät so-
vellu traktorikäyttöön. Ne nosta-
vat liikaa maata taimien päälle ei-
vätkä hävitä rikkakasveja riittävän  

tehokkaasti. Tiiviillä mailla niillä 
on lisäksi taipumus muodostaa 
kokkareita. 

Siipiterien ohella käytetään mul-
taukseen myös kaksoislautasilla 
varustettuja lautasteriä. Ne eivät 
tukkeennu yhtä helposti kuin sii-
piterät, rnultaavat hitaasti ajettaes-
sa melko hyvin, mutta suurehkoa 
nopeutta - käytettäessä heittävät 
maata runsaasti taimien päälle. 
Lautasterien jättämä vaon pohja 
ei ole yhtä terävä kuin siipiterien, 
joten niiden perässä pitäisi käyt-
tää kiilamaisen pohjan muodos-
tavia pieniä vakoteriä traktorin 
etupyörien ohjautumiseksi seuraa-
valla ajokerralla. Multauksessa 
siipiteriä pidetään nykyään, lähes 
aina lautasteriä sopivampina. Kok-
karoitumaan taipuvilla mailla käy- 
tetään eräissä maissa myös pyö-
riviä jyrsinlaitteen tapaan toimivia 
istutuskoneen peitto- ja multaus-
teriä. 

Multaus-haraterä- 
yhdistelmä 

Multaus-haraterä on yhdistelmä-
malli, jossa perusosana on taval-
linen loivamallinen sivuslivekkeil-
lä varustettu multausterä, jota 
voidaan käyttää myös istutusko-
neessa (kuva 5). Sivusiivekkeiden 
tilalle voidaan vaihtaa piikkilapa, 
joka haraa rikkakasveja penkin 
luiskasta. -Pssä asennossa terää 
voidaan käyttää samanaikaiseen 
multaukseen ja haraukseen. Pois-
tamalla varsinaiset multaussiivel 
terää voidaan käyttää pelkkään 
haraukseen. Tämä multaus-hara-
malli vaikuttaa sopivalta ennen 
kaikkea siemenperunaviljelyksille, 
koska sen plikkiharat eivät vioita 
taimia, kuten verkkoäes, jota se-
lostetaan myöhemmin. Ennen pe-
runan taimettumista Rivusiivekkeet 
voidaan kääntää siten, että ne 
tasaavat myös penkin harjaa. Si-
ten koko penkki tulee päältä 
kuohkeutetuksi ja muotoilluksi. 

Harauskoneet 
Rikkaruohojen torjuntaan käy-

tettävissä varsinaisissa peruna-
haroissa — kuten juurikasharois-
sakin — on tavallisesti hanhen-
jalkaterät, joita on kolme kutakin 
riviä kohden. Niistä yksi kulkee 
vaossa ja toiset, sivulle kallistetut 
ja penkin kaltevuuden mukaan 
säädettävät — perussäätöasento 
n. 250  — penkin luiskassa. Vaossa 
kulkeva harausterä on tarkoituk-
sen mukaista sijoittaa taaimmai-
seksi, jolloin vaon keskikohta jää 
selvemmin näkyviin seuraavaa 
ajokertaa varten. On kuitenkin 
todettava, että erittäin rikkaruo-
hoisilla mailla vakoterän sijoitta-
minen eteen voi olla tukkeutumi-
sen estämiseksi edullista. Harauk-
set suoritetaan yleensä taimien ol-
lessa n. 10...15 cm pituisia. Penkin 
harjalle jäävä käsittelemätön kaiS-
ta ei saisi jäädä 15 cm leveäm-
mäksi. Haran suurin työsyvyys on 
n. 3 cm. Kannatuspyörieri pitää 
olla sivusuunnassa haran terien 
kohdalla. Eräissä haroissa on 
myös kapeita kultivaattorin piikin 
mallisia teriä. Näiden käyttö ei 
ole kuitenkaan suositeltavaa, kos-
ka ne repivät perunan maanalai-
sia osia (kuva 6). 
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Kuva 9. Eräitä vannasmalleja. A Kiekkoleikkureilla ja elevaattorin rik-
koontumista estävillä niveltyviliä lapuilla varustettu moniosainen van-
nas B Kaksoislautasvannas, C kaksiosainen vannas, jonka kärjet on 
ylistetty maan oton vähentämiseksi. D Lautasvannas. E Moniosainen 
vannas varustettuna kiekkoleikkurilia, jotka toimivat myös vantaan 
syvyydensäätöpyörinä. F Pyöriv,Ilä kartioilla varustettu kaksiosainen 

vannas. 

Perunamaan 
rikkaruohoäkeet 

Rivivälillä toimivien multauste-
rien ja harojen työtä täydenne-
tään kevytrakenteisilla rikkaruo-
hoäkeillä, joilla rikkaruohojen tu-
hoaminen myös penkin päältä on 
mahdollista. Äestyksen sijasta 
penkki monasti ladataan kevyesti. 
Tämä ei ole pinnan tiivistymisen 
takia suositeltavaa. Rikkaruoho-
äkeiden käyttö tulee kysymykseen 
vain perunan varhaisella kehitys-
asteella. Jäykkärunkoiset ja jäyk-
käpiikkiset äkeet haraavat vain 
penkin pintaa ja vioittavat ituja 
ja taimia (kuva 7 a). Eräissä mais-
sa käytetään perunamailla jäykkä-
runkoisia pitkillä ja hyvin jousta-
villa piikeillä varustettuja rikka-
ruohoäkeitä. Näitä edullisempia 
ovat kuitenkin kevyet niveltyvät 
ns. verkkoäkeet (kuva 7 b). 

Verkkoäkeet ovat kään-
nettäviä ja niiden toinen puoli 
on varustettu pitkähköillä (12...16 
cm) ja toinen lyhyillä (5 cm) pii-
keillä. Lyhyitä piikkejä käytetään 
ennen perunan taimettumista 
Näillä piikeillä ajettaessa peruna-
penkki tasoittuu jonkin verran, 
mutta vaot pysyvät selvästi nä-
kyvissä. Kun taimi on juuri tullut 
pinnalle, ei perunamaata saa kä-
sitellä verkkoäkeellä. Vasta kun 
taimet ovat n. 10 cm pituisia, ne 
ovat riittävän vastustuskykyisiä ja 
äestys voidaan suorittaa äkeen 
pitempipiikkisellä puolella. Pitkä-
plikkistä puolta voidaan käyttää, 
kunnes taimet ovat n. 15 cm pi-
tuisia. Siemenperunalle varatuilla 
alueilla rikkaruohoäestys ei ole 
suositeltavaa, koska vähäisestäkin 
taimien vioittumisesta saattaa olla 
seurauksena perunan saastumi-
nen virustautiin. Verkkoäkeellä 
äestettäessä voidaan ennen tai-
mettumista ajaa n. 10 km:n ja 
taimettumisen jälkeen n. 3...4 
km:n tuntinopeudella. 

Perunan hoitotöihin käytettävän 
verkkoäkeen paino piikkiä kohden 
on yleensä alle 200 g ja läpimitta 
n. 6 mm. Ajosuuntaan nähden 
aukeavan V:n muotoisiin riveihin 
sijoitetut piikit rajoittavat äkeen 
heilumista sivusuunnassa. Mikäli 
piikit on sijoitettu suoriin riveihin, 
äestä on vedettävä epäkeskei-
sesti. 

Kiinnittämällä peruskoneen mul-
taus- tai harausterien jälkeen 
v.irkkoäes, saadaan kaksi työvai-
hetta suoritetuksi samanaikaisesti 
ja työn laatu paranee. Multaus-
tai haraterien jättämä karkeahko 
maa saadaan heti hienonnetuksi 
verkkoäkeellä ja kosteuden haih-
tuminen vähenee. Penkin reunoil-
le jääneiden kokkareiden rikko-
minen verkkoäkeellä välittömästi 
multauksen jälkeen on jäykäh-
köillä mailla välttämätöntäkin. Jos 
kokkareet jäävät kovettumaan, nii-
tä on vaikea enää myöhemmillä 
hoitotoimenpiteillä rikkoa. Yhdis-
telmässä verkkoäes nostaa mul-
taus- tåi heraterien irrottamat rik-
karuohot pinnalle kuivumaan. 
Myös penkin päälle jäävä käsitte-
lemätön kaista saadaan välittö-
mästi verkkoäkeellä kuohkeute-
tuksi. Eräissä yhdistelmäkoneissa 
käytetään haraus- tai multauste-
rien kanssa samaan runkoon kuin-
nitettäviä penkin päällystää ja  

luiskaa raapivia hyvin taipuisia 
joustopiikkejä (kuva 8). Hanhen-
jalkaterä-verkkoäesyhdistelmä on 
edullinen etenkin juolavehnäisillä 
perunaviljelyksillä. 

Rikkakasvien hävittämisen ohel-
la istutuksen jälkeisellä. kevyellä 
rikkaruohoäestyksellä ennen tai-
mettumista joudutetaan, mikä on 
oloissamme tärkeää, myös peru-
nan taimettumista. Juolavehnäisil-
lä viljelyksillä saattaa olla syytä 
suorittaa kevyt multaus tai haraus 
jo ennen rikkaruohoäestystä. Pe-
runapenkkien kuohkeuden kannal-
ta ja rikkakasvien kurissapitämi-
seksi pintaäestys- ja harauskerto-
ja on vaihdeltava tarpeen mu-
kaan, kunnes varsisto varjostaa 
riittävästi rivivälejä. Pienehköillä 
perunaviljelyksillä pelkkää ''syvä- 
multausta" 	hoitotoimenpiteenä 
käytettäessä kaksi multauskertaa 
riittää. Jo toinen multaus saattaa 
eräissä tapauksissa vähentää sa-
toa.. "Kevyt traktorimultaus" loi-
vasiipisin multausterin voidaan 
suorittaa haitatta useammin. Vii-
meisessä multauksessa on pyrit-
tävä välttämään liian korkeiden 
penkkien syntymistä jotta perunan 
noston yhteydessä vältytään tur-
halta maan otolta. 

Mekaanisten hoitotöiden ohella 
rikkakasvien kemiallinen hävittä-
minen on myös meillä jonkin ver-
ran yleistynyt. Tutkimusten mu-
kaan rikkakasviruiskutuksilla sopi-
via hävitteitä käytettäessä pääs-
tään varsin hyviin tuloksiin. On 
kuitenkin todettava, että valitse-
malla sopivat hoitokoneet, rikka-
kasvien torjunta voidaan suorittaa 
helposti ja tarkoituksen mukaises-
ti mekaanisin keinoin samalla pe-
runan kasvuoloja edistäen. Peru- 
namaan 	rikkaruohoruiskutuksia 
käsitellään lähemmin myöhemmin 
toisen kirjoituksen yhteydessä. 

PERUNANNOSTOKONEET 
Vantaat 

Perunannostokoneen tehtävänä 
on erottaa perunat mullasta sekä 
sen mukana kulkeutuvista kivistä, 
kokkareista ja kasvuston jätteistä 

Seulontaelimelle nousevan maan 
määrä riippuu viimekädessä nos-
tokoneen vantaan rakenteesta 
Samalla syvyydellä olevien peru-
noiden nostamiseksi esim. lapio-
vannas ottaa n. 30 Vo enemmän 
maata kuin moniosainen vannas. 
Maan liukumisen edistämiseksi 
vantaan on oltava kova ja sileä-
pintainen sekä mahdollisimman 
lyhyt. Nousukulma ei saa silti olla 
liian jyrkkä Vantaan pituus jou-
dutaan mitoittamaan seulontaeli-
men rakenteen mukaan, toisin sa-
noen sen mukaan miten korkealle 
perunapenkki on nostettava. Rivi-
välin ollessa 65...70 cm vantaan 
leveys on yleensä 45...50 cm. 

Lapiovannas 
Kolmikulmaista 	lapiovannasta 

käytetään nykyisin miltei yksin-
omaan heittopyörä- ja seularum-
pukoneissa. Aikaisemmin se oli 
yleinen myös seulaelevaattoriko-
neissa. Se nostaa elevattorille 
kuitenkin liian paljon maata lisä-
ten seulontakuormitusta. Lähinnä 
tästä johtuen sen käytöstä seula-
elevaattorikoneissa on luovuttu. 

Tarttuvilla mailla maa liukuu huo-
nosti lapi vantaalla. 

	

Perunoiden 	vioittumisvaaran 
vuoksi vantaan takareunan ja 
heittopyörän välin on oltava mah-
dollisimman pieni. Eräissä nosto-
oloissa perunoita saattaa pudota 
vantaan takareunalta ja peittyä. 
Tämän estämiseksi ja myös pe-
runoiden vioittumisen vähentämi-
seksi lapiovannas voidaan varus-
taa takareunan suuntaisilla pyörö-
teräspuikoilla. Heittopyörän siivik-
ko pyörii joko näiden vannaspuik-
kojen välissä tai välittömästi puik-
kojen yläpuolella. Penkin koossa-
pysymiseksi lapiovantaan on ol-
tava kovero, reunojen n. 8...10 cm 
ylöspäin kaartuvat. Eräissä ko-
neissa voidaan vantaan varren 
kiinnitystä säätämällä muuttaa 
heittopyörän ja vantaan keskinäis-
tä asentoa eri nosto-oloja varten. 
Erillinen vantaan ottavuuden sää-
tä tulee kysymykseen lähinnä vain 
hinattavissa koneissa. Kivisiä 
maita varten vannas on varustet-
tava tehokkaalla laukaisulaitteella. 

Kaksiosainen vannas 
Seulaelevaattoreilla varustetuis-

sa koneissa käytetään vielä melko 
yleisesti 2-osaista vannasta. Sen 
etureunan V-muodosta johtuen 
penkin ulkoreunat leikkaantuvat 
ensin ja maa liikkuu suhteellisesti 
nopeammin keskiosassa vannasta 
ja purisiuu helpommin elevaatto-
rille penkin pysyessä silti koossa, 
mikäli vannas on riittävän kovero. 
Tämän vannasmallin pahimpia 
haittoja ovat maan huono liuku-
minen sen ylös taivutettujen ulko-
reunojen kohdalla ja reunoille tart-
tuvien perunanvarsien ja rikkakas-
vien aiheuttama vantaan tukkeutu-
minen. Van naslevyjen kärjet voi-
daan ylistää ulkosyriästä (kuva 

	

9 C), jolloin 	maata jakaantuu 
enemmän vantaan ulkopuolelle 

Tämä saattaa kuitenkin lisätä tuk-
keutumista ja myös perunoita voi 
siirtyä sivulle. 

Moniosainen vannas 
Vantaan muodostaa 3...5 pientä 

rinnakkain olevaa vannaslevyä 
(kuva 9 A). Vantaan leikkauslinja 
muodostuu maan oton kannalta 
edulliseksi, jos reunimmaiset le-
vyt on viistetty enemmän kärjen 
ulkosyrjästä ja ovat keskimmäistä 
n. 5 cm lyhyempiä. Vannaslevyt 
saattaa olla syytä loveta takaa 
kaksiosaisiksi. Maniosainen van-
nas ottaa vähemmän maata kuin 
kaksiosainen. Maan paine va laan 
pintaa kohti on suuri, minkä ):1,- 
si vannas pysyy hyvin puht — ha. 
Jos käytetään vantaan sivuilla 
kiekkoleikkureita, penkki ei sanot-
tavasti hajoa. Moniosainen vannas-
malli on nykyisin yleisin ja kiinto-
vantaista edullisin kaikissa seula-
elevaattorilla varustetuissa koneis-
sa. 

Lautasvannas 
Lautasvannas on lautasauran 

lautasen tapainen ja pystyhkössä 
asennossa pyörivä (kuva 9 D). Ko-
vero, raapimella varustettu lauta-
nen on kooltaan melko suuri, lä-
pimitta yleensä n. 100 cm. Ajo-
suuntaan nähden vannas on n. 40 
...45° kulmassa ja sen yläreuna 
10...12° taaksepäin kallistettu. Lau-
tasvannas ei nosta perunoita niin 
ylös, että sitä voitaisiin käyttää 
elevaattorikoneissa. Heittoseulalla 
ja seulapyörällä varustetuissa ko-
neissa se on edullinen vannas-
malli. Lautasvannas ei tukkeennu. 

hajoittaa penkin hyvin helpot-
taen em. koneissa penkin seulou-
tumista. Yksilautasinen vannas ai-
heuttaa jonkin verran sivuttaispai-
netta ja epävakaisuutta koneen 
ohjaukseen. 
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(uva 10. A Seulaelevaattorikoneen vantaan takareuna ja elevaattori 
3amalla korkeudella, B jos vannas on alempana, penkki hajoaa ele-
faattorille noustessaan ja perunoita viaittuu runsaasti. - Niveltyvät 
eräslaput C estävät kiviä tarttumasta vantaan ja elevattorin väliin, 
= konehihnan tms. kaistaletta voidaan tilapäisesti käyttää em. tarkoi-
ukseen. - Vantaan alle kiinnitetyt kynnet tai levyt D ja E painavat 
tivii!friaahan ja kiintokiveen osuessaan nostavat konetta vähentäen 

elevaattorin särkymisvaaraa. 

(uva 11. Seulaelevaattorin etummaisen ohjainrullan rakenteita. A ja B 
m muotoiltu kiviä hylkiviksi Rullan C väliin pääsevät kivet melko 
telposti, mutta eievaattori ei ole kulumiselle yhtä altis kuin ohjain-
ullia A ja B käytettäessä. - D ja E kivien pääsyä rajoittavia ohjain- 

rullan kitasudiuksia. 
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Kaksoislautasvannas 
Vantaan lautaset saavat pyöri-

vän liikkeensä yleensä hammas-
pyörävälityksellä. Kalliin raken-
teensa vuoksi tätä vannasmallia 
on toistaiseksi käytetty vain muu-
tamissa seulaelevaattorilla varus-
tetuissa koneissa. Vannas nostaa 
penkin hyvin elevaattorille ja ottaa 
vähemmän maata kuin muut van-
nasmallit. Kaksoislautasvannas ei 
myöskään tukkeudu helposti. Ny-
kyisistä vannasmalleista se on 
edullisin lähes kaikissa nosto-
oloissa. 

Vantaan sivujen raken-
te e I I a on suuri merkitys penkin 
koossapysymiseen ja kasvuston 
jätteiden aiheuttamaan tukkeutu-
miseen. Seulaelevaattorilla varus-
tetuissa koneissa tukkeutumista 
voidaan jonkin verran vähentää 
tekemällä elevaattorin kaukalon 
reunat vantaan kohdalta jakolait-
teen tapaan torpedomaisiksi. Sivut 
voidaan varustaa myös pyörivillä 
kartioilla (kuva 9 F). Pieniä kiviä 
ja kasvuston jätteitä saattaa jou-
tua kartion ja kiinteän vannasle-
vyn väliin, mikä estää kartion pyö-
rimistä. Jos kiinteä vannasosa on 
taivutettu kartion kärjen suojaksi, 
kärki ei ole altis rikkoutumaan ki-
veen osuessaan. 

Vantaan sivuilla pystyssä asen-
nossa olevat kiekkoleikkurit ovat 
kuitenkin edellä mainittuja edulli-
sempia. Ne voivat olla pyörimisen 
ja leikkuutehon parantamiseksi 
koverot tai ulkokehältä lovetut. 
Myös käyttöpyörästön välityksellä 
iikkeens§ saavia leikkureita käyte-
tään. Leikkureiden on oltava hel-
posti säädettävissä sivu- ja kor-
keussuunnassa. Kiekkoleikkureita 
voidaan käyttää myös vantaan sy-
vyyden säätöön varustamalla nii-
den ulkosyrjä leikkurin läpimittaa 
pienemmällä vannekehällä (kuva 
9E). 

Perunoiden 	vioittumisvaaran 
vuoksi vantaan takareunan ja seu-
laelevaattorin korkeuseron on ol-
tava mahdollisimman pieni. Jos 
vannas on elevaattorin etureunaa 
alempana, perunapenkki hajoaa ja 
perunoita vioittuu ennen elevaatto-
rille nousemista (kuva 10 A ja B) 
Jäykähköillä mailla penkin hajoa-
misesta saattaa seulontatehon 
kannalta olla etuakin. Eräissä ko-
neissa tätä porrastusta, vantaan 
ottavuutta, voidaan erikseen sää-
tää. 

Kivisillä mailla vantaan ja ele-
vaattorin väliin tarttuvat pieneh-
köt kivet saattavat särkeä elevaat-
torin. Tämän estämiseksi vantaan 
alapuolella voidaan käyttää liikku-
via kynsiä tai levyjä (kuva 10 D ja 
E), jotka painavat irtokiviä maa-
han ja kiintokiveen osuessaan 
nostavat konetta. Vantaan taka-
reuna olisi aina varustettava nivel-
tyvillä ylös kääntyvillä teräslevyillä 
(kuva 10 C), jolloin kivet pääsevät 
vapaasti nousemaan vantaan ja 
elevaattorin välistä Vantaan taka-
syrjään voidaan tarkoitusta varten 
kiinnittää maatilalla esim. kone-
hihnasta leikattu kappale (kuva 
10 F). 

Työsyvyyden säilyttämiseksi ta-
saisena säädettävät tukipyörät on 
sijoitettava mahdollisimman lähel-
le vannasta. Tällöin nostosyvyys 
ei sanottavasti muutu traktorin  

pyörien painuessa epätasaisella 
tai upottavalla pellolla. Perunan-
korjuukoneet on varustettu tavalli-
sesti vantaan edessä olevalla, 
penkinrnukaisesti muotoillulla sy-
vyydensäätötelalla (kuva 12), joka 
kantaa seulaelevaattoria. Tämä 
penkkitela murskaa myös jonkin 
verran kokkareita. Sen lievästä jy-
räysvaikutuksesta voi olla märissä 
oloissa jonkin verran haittaakin. 

Heittopyöräkoneet 
Pienehköillä peruna-aloilla vai-

keahkoisså oloissa nosto on ko-
neellistettavissa usein varmimmin 
heittopyöräkonetta käyttäen. Kone 
on hinnaltaan edullinen ja kestävä 
eikä se oikein käytettynä •riko pe-
runoita sanottavasti enempää kuin 
muutkaan koneet vastaavissa nos-
to-oloissa. Heittopyöräkone, eten-
kin karhottimella varustettu, peit-
tää runsaanlaisesti perunoita. Sillä 
voidaan ajaa normaalivarusteisena 
vain yksi penkki kerrallaan, minkä 
jälkeen perunat on poimittava. 
Heittopyörän piikkiluku on eräissä 
koneissa pyritty vähentämään. Mut-
ta otettaessa huomioon ennen 
kaikkea vaikeat nosto-olot ja pyr-
kimys perunoiden vioittumisen 
kannalta tarkoituksen mukaiseen 
suurehkoon ajonopeuteen, on mel-
ko yleisesti päädytty 10-siipiseen 
Malliin, jossa on rinnakkain vähin-
tään 4 piikkiä. Piikit ovat taivute-
tut joko juohevasti heittosuunnas-
ta poispäin tai suorat muodostaen 
jättökulman säteensuunnasta Ko-
neen edullisin välityssuhde on n. 
5:1 ja nopeus n. 3....3,5 m/s. 

Eräissä konemalleissa tukipyörä 
on sijoitettu vantaan varren taak-
se. Vantaan vieressä oleva tuki-
pyörä on kuitenkin tätä edullisem-
pi. Heittopyöräkoneen rumpu- ja 
riippukarhottimen säleikkö on pe-
runoiden rikkoontumisen vähentä-
miseksi edullista valmistaa ohueh-
kosta muovipäällysteisestä vaije-
rista. Keveillä mailla heittopyörän 
piikkien päät on syytä päällystää 
kumi- tai muoviletkulla. Hienoja-
koisilla mailla piikkien päälle 
muodostuu yleensä maasta ja 
ohuista juurista iskuja pehmentä-
vä kerros 

Seulapyöräkoneet 
Seulapyöräkoneissa on vantaan 

takana lähes vaakatasossa pyöri-
vä puikkosäleikköpyörä, jonka pui-
kot on taivutettu pyörimissuunnas-
ta pois päir. Seulapyöriä voi olla 
kaksi rinnakkain ja lisäksi vielä 
karhotinpyörä tai riippukarhotin. 
Yhdellä seulapyörällä varustettu 
kone heittää perunat taaksepäin 
ja edelleen ohjainsäleikön kautta 
koneen sivulle 	Sillä ei yleensä 
ilman lisävarustusta voida ajaa 
jatkuvasti perunoita välillä poimi-
matta. Kone peittää perunoita vä-
hemmän ja toimii hyvin lähes yhtä 
vaikeissa oloissa kuin heittopyörä-
kone. Poiminta seulapyöräkonei-
den jäljeltä voi olla lähes yhtä 
helppoa kuin elevaattorikoneen 
muodoStamalta karholta. Seula-
pyörämalli, jonka puikkojen kärjet 
Ovat jonkin verran ylöspäin kaar-
tuvat on malliltaan edullinen. Kos-
tealla tarttuvalla ja rikkaniohoisel-
la maalla seulapyörä ei pysy puh-
taana. Koneessa ei ole sanotta- 
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Kuva 12. Pertmankorjuukoneen kaaviokuva. a) moniosainen vannas 
sivuleikkureineen, edessä penkkitela, b) seulaelevaattori, c) varren-
erotin, d) nostorumpu, e) kivenerotin, f) erottelutaso ja g) perunasäiliö. 

vasti säätömahdollisuuksia seulon-
tatehon lisäämiseksi. Jos seula-
pyörän nopeutta lisätään liikaa, 
sen seulontakyky pienenee ja pe-
runoita vioittuu samalla runsaam-
min. Seulapyöräkoneen etuna ele-
vaattorikoneeseen verrattuna on 
sen lyhyt rakenne. 

Seulaelevaattorikoneet 
Seulaelevaattori on valmistettu 

pyöröteräspuikoista. 	Puikkojen 
päät on yhdistetty elevaattoriksi 
koukkumaisesti taivuttaen, niitattu 
hihnaan tai kiinnitetty rullaketjuun. 
Puikkojen vapaa väli vaihtelee n. 
25...30 mm. Maan seuloutumisen 
kannalta n. 30 mm väli on suosi-
taitavampi, joskin pieniä perunoi-
ta pääsee jonkin verran tippumaan 
elevaattorin läpi. Elevaattori voi-
daan rakentaa kaksiosaiseksi, jol-
loin perunat ja maa putoavat etu-
maiselta elevaattorilta toiselle 
alaspäin porrastetulle elevaattoril-
le seuloontuen samalla paremmin. 
Yksiosainen elevaattori voidaan 
myös porrastaa siten, että sen etu-
osa on takaosaa jyrkemmässä tai 
loivemmassa asennossa. Seulon-
nan tehostamiseksi ja perunoiden 
vioittumisen vähentämiseksi voi-
daan käyttää myös kahta sisäk-
käin olevaan elevaattoria, joista 
ylemmän harvahkon elevaattorin 
täristys on pienempi. Tällöin suu-
ret, vioittumiselle alttiit perunat tu-
levat käsitellyiksi hellävaraisem-
min. 

Perunoiden takaisinpyörimisen 
ja vioittumisen rajoittamiseksi ke-
veillä mailla elevaattori voidaan 
järjestää porrasmaiseksi siten, et-
tä joka toinen puikko on alempa-
na. Alasvierimistä voidaan vähen-
tää myös elevaattorin päällä riip-
puvien matto- tms. esteiden avul-
la. Ne jarruttavat jonkin verran 
maan kulkua elevaattorilla ja lisää-
vät seulontatehoa. Tästä johtuen 
myös perunoiden vioittumisvaara 
libääntyy helposti seuloontuvilla 
mailla. 

Elevaattorin edullisin nopeus 
maan seuloontumisen kannalta 
olisi n. 1,5...2,5 m/s. Ottaen huo-
mioon perunoiden vioittumisvaa-
ran on kuitenkin yleensä käytettä-
vä edellä mainittuja pienempiä no-
peuksia. Tavoitteena on pidettävä, 
että elevaattorin nopeus on liki-
main sama kuin ajonopeus. Tästä 
tosin joudutaan nosto-olojen mu-
kaan etenkin jäykähköillä mailla 
poikkeamaan. Jos elevaattorin no-
peus on liian suuri suhteessa ajo-
nopeuteen, penkki pyrkii venymäån 
ja hajoaa välittömästi vantaalta 
noustessaan, ja perunat vioittuvat 
joutuessaan kosketukseen vantaan 
ja elevaattorin kynnyksen kanssa. 
Mikäli elevaattorin nopeus on ajo-
nopeutta pienempi, elevaattori ei 
ehdi niellä penkkiä ja perunoita 
työntyy vantaan reunoilta. Koska 
seulaelevaattorin ja ajonopeuden 
suhde on ratkaisevimpia tekijöitä 
noston onnistumisen kannalta, oli-
si välttämätöntä, että elevaattorin 
nopeutta voitaisiin muuttaa por-
taattomasti. 

Seulaelevaattorin kuluminen ja 
rikkoontuminen riippuu paitsi sen 
rakenteesta ja raaka-aineen laa-
dusta myös nosto-oloista ja käyte-
tystä elevaattorin nopeudesta. 
Hiekkaisilla mailla elevaattorin 

päistään taivuttamalla kiinnitetyt 
puikot kuluvat melko nopeasti. Ku-
lumisen kannalta rullaketju on 
edullisin. Hihnaan niitatut puikot 
irtoavat kiven päästessä vantaan 
ja elevaattorin väliin. — Kivisillä 
mailla pienehköjä kiviä tippuu 
puikkojen välistä maton sisälle ja 
ne kerääntyvät elevaattorin etu-
osaan. Kivien joutuessa elevaatto-
rin ja etuosassa olevien ohjaus-
pyörien väliin elevaattori särkyy 
helposti. Tätä vaaraa voidaan vä-
hentää sijoittamalla ohjauspyörän 
ja elevaattorin väliin puinen tai 
teräslevystä leikattu kitasuojus 
(kuva 11 D ja E). Ohjainpyörät voi-
daan myös muotoilla kiviä hylki-
viksi valmistamalla ne kokonaan 
kartiomaisiksi tai viistämällä osit-
tain toiselta syrjältä (kuva 11 A ja 
B). Kartiomaiset ohjainpyörät ku-
luttavat elevaattoria jonkin verran 
enemmän kuin lieriömäiset (kuva 
11 C). Koska kivien kerääntymistä 
seulaelevaattorin sisälle ei voida 
estää, on ne aika-ajoin poistetta-
va. —ullaketjuilla varustetussa seu-
laelevaattorissa kivien tyhjennys-
aukko voidaan järjestää saranoi-
maila kaksi elevaattorin puikkoa 
yhteen, jolloin alaspäin avautu-
vasta, kahden puikkovälin muo-
dostamasta aukosta kivet saadaan 
pudotetuksi maahan. 

Seulaelevaattorissa on sekä 
meno- että paluupuolella elevaat-
torin kannatinpyörät. Pyörien luku-
määrä vaihtelee elevaattorin pituu-
desta riippuen 2...5 pariin. Halut-
taessa lisätä seulontatehoa voi-
daan sileiden pyörien tilalle vaih-
taa epäkeskeiset, hammasmaisesti 
lovetut täristyspyörät. Elevaattorin 
nopeuden ollessa hidas täristys on 
kuitenkin melko vähäistä ja se 
riippuu myös maton kireydestä. 
Mitä enemmän elevaattorin nopeus 
kasvaa sitä lyhyemmän ajan se on 
täristyspyörien , kanssa kosketuk-
sessa ja täristysliikkeen laajuus 
pienenee. Seulonta ei siis tehostu 
nopeuden ylittäessä määräajan. 
SeulaJevaattorin nopeuden ja tä-
ristysliikkeen välistä suhdetta voi-
daan parantaa käyttämällä ele-
vaattorin keskellä tai etuosassa 
olevan täristyspyöräparin vierellä 
nivelillä varustetun viputangon 
avulla nostettavaa ja laskettavaa 
sileää elevaattorin kannatinpyö-
rää, jolla elevaattorin heilumislii-
kettä voidaan säätää nosto-olojen 
mukaan. Sama tulos saavutetaan, 
jos elevaattorin kannatinpyörät 
ovat sileitä ja vipulaitteessa täris-
tyspyörä 

Viputanko voi myös olla kierre-
jousen avulla itsesäätyvästi nosta-
valla sileällä pyörällä varustettu. 
Helposti seuloontuvalla maalla 
jousi nostaa elevaattoria eikä se 
jbudu sanottavasti täristyspyörän 
kanssa kosketuksiin. Huonosti seu-
loontuvissa paikoissa pellolla ele-
vaattorilla olevan maan paino voit-
taa jousen vastuksen ja elevaat-
tori painuu täristyspyörää vasten. 
Kivisillä mailla laite ei ole käyttö-
kelpoinen, sillä ,maan seuloonnut-
tua pelkät kivet painavat elevaat-
toria lisäten perunoiden vioittu-
mista. 

Yksirivisillä seulaelevaattoriko-
neilla perunat on ohjattava karhol-
le niin kauas koneen sivulle, että 
nostokoneella voidaan ajaa jatku-
vasti perunoita joka ajokerran jäl- 

keen poimimatta. Kaksirivisillä ko-
neilla perunat voivat jäädä maa-
han elevaattorin taakse ohjain-
puikkojen supistamalle karholle. 
Yksirivisillä koneilla perunat voi-
daan ohjata sivulle joko kiinteän 
tai h_.iluvassa liikkeessä olevan 
ohjainsäleikön avulla. Tarkoituk-
seen voidaan käyttää myös lyhyttä 
poikittaiselevaattoria. Perunoiden 
vioittumisen vähentämiseksi sälei-
kön ja elevaattorin puikot on pääl-
lystettävä kumi- tai muoviletkulla. 
Säleikkö voidaan valmistaa myös 
joustavasta muovipäällysteisestä 
vaijerista. 

Mikäli perunoiden mukana ei 
tule seulaelevaattorilta kovin pal-
jon maata ja kasvuston jätteitä, 
perunoiden 	sivullesiirtolaitteen 
päässä on syytä käyttää riippuvaa 
kumi- tai kangasmattoa. Se supis-
taa karhoa ja hiljentää perunoiden 
putoamisnopeutta vähentäen vioit-
tumisvaaraa etenkin kivisillä mailla. 
Mikäli ohjainsäleikön pyöröteräs-
puikkojen päät on tuettu suoraan 
niiden alareunaan hitsattuun teräs-
tankoon, kasvuston jätteitä saattaa 
tarttua tähän ja tuketa säleikköä. 
Tästä syystä on edullista taivuttaa 
puikkojen päät 90...180° alas- ja 
taaksepäin ja hitsata ne päistään 
tukiteräkseen. 

Heittoseulakoneet 
Heittoseulakone ei ole kulumi-

selle niin altis kuin seula-elevaat-
torikoneiden moninivelinen ja jat-
kuvassa pyörivässä liikkeessä ole-
va elevaattori. Heittoseuloja on 
useimmiten kaksi. Ne on sijoitettu 
peräkkäin taakseluovuttavissa ko-
neissa tai takimmainen seula poi-
kittain sivulle luovuttavissa koneis-
sa. Seulat toimivat tärinän tasapai-
nottamiseksi vastakkaisessa tah-
dissa. 

Heittoseulakoneet ovat suunnil-
leen sarnan hintaisia kuin elevaat 
torikoneet. Etuina on melko pieni 
perunoiden vioittumisvaara, suh-
teellisen lyhyt rakenne ja sopivuus 
rinnemaille. Seulontateho ei ole 
yhtä hyvä kuin seulaelevaattoriko-
neilla, joten heittoseulakoneet so-
veltuvat lähinnä vain keveille hel-
posti seuloontuville maille. Koska 
seulat ovat melko !oivassa asen-
nossa, perunoiden putoamiskor-
keus on pieni. Varret jäävät kar-
holla olevien perunoiden päälle 
vaikeuttaen hieman poimintaa. Tä-
män estämiseksi seulan perä-
osaan voidaan kiinnittää varsia 
perunakarhon sivulle ohjaava pyö-
röteräspuikoista taivutettu harvah-
ko säleikkö. 

Seularumpukoneet 
Karholle nostavia seularumpu-

koneita ei tiettävästi enää valmis-
teta. Eräissä perunankorjuukoneis-
sa käytetään kuitenkin seulonta-
elimenä seularumpua. Vantaan 
nostama perunapenkki Ori \-',UM-
mussa pyörivässä Iiikkeesslis-
tä johtuen perunat likaanttniat ja 
vioittuvat etenkin kivisillä mailla 
runsaanlaisesti. 

PERUNANKORJUUKONEET 
Perunankorjuukoneiksi nimite-

tään niitä perunannostokoneita, 
joilla perunat nostetaan suoraan 
säkkiin, laatikoihin, koneessa ole-
vaan säiliöön tai siirtokuljettimen 
välityksellä koneen vieressä kulke-
vaan ajoneuvoon. Korjuukone on 
lähes aina varustettu varsien erot-
timilla ja käsinlajittelutasolla sekä 
usein myös lisävarusteena saata-
villa erilaisilla kivien ia kokkarei-
den koneellisilla erottimilla (kuvå 
12). 
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Seulontaelimet 
Penkin hajottamiseksi ja maan 

seulomiseksi 	perunankorjuuko- 
neissa käytetään yleisimmin seura-
elevaattoria, jonka pinta-ala vaih-
telee tavallisesti 1,2...1,5 m2. 

Eräissä konemalleissa seulänta-
elimenä on säleikköpohja, jolta 
maa seulOontuu ja perunat siirty-
vät kolaelevaattorin kuljettamina 
edelleen. Erillistä varrenerotinta 
koneessa tällöin ei tarvita. Tämä 
seulontalaite vioittaa perunoita 
vain vähän, mutta huonohkon 
seulontatehonsa takia se soveltuu 
vain helposti hajoaville maille. 

Seularummulla varustetuissa ko-
neissa penkki nousee rummulle 
joko suoraan vantaalta tai haitto-
ja seulapyörän avulla. Ne tehosta-
vat seulontaa hajoittamalla penkin 
seularumpuun. Perunoiden vioittu-
misvaaran vuoksi heitto- ja seula-
pyörien nopeudet ovat tuntuvasti 
pienemmät kuin vastaavilla kar-
holle nostavilla koneilla. 

Seularummun peräosassa ovat 
lokfrt, joissa perunat nousevat 
kälUittelutasolle. 

Varrenerottimet 
Varrenerottimia on useita eri 

malleja ja ne kuuluvat oleellisesti 
perunankorjUukoneisiin. 	Niiden 
erottelukyky on Yleensä hyvä. 

Harvasilmäistä 	varrenerotinta 
voidaan käyttää seulaelevaattorel-
den päällä (kuva 14 A). Perunat ja 
ma. menevät varsielevaattorin 
läpi seulontaelevaattorille ja pääl-
le jääneet varret ja rikkakasvit siir-
tyvät koneen takaosasta maahan. 
Koska seulaelevaattorin päällä 
oleva varsielevaattori on melko 
kaltevassa asennossa, se on usein 
varustettu täristimellä, jotta rön: 
syihin kiinni jääneet perunat irtoai-
sivat paremmin. 

Yleisin tapa on sijoittaa varren-
erotin välittömästi seulaelevaatto- 
rin taakse (kuva 14 B). Tähän voi-
daan käyttää pystyhkössä asen- 
nossa olevaa harvasilmäistä var-
rerw-.;tinta. Harvasilmäinen erotin 
voi&J)a varustettu kumipeallystei- 

sillä tai kokonaan kumisilla nnii-
kintatapeilla, se voidaan varustaa 
sileällä puristintelalla, joka painaa 
varsia elevaattoria vastaan irrot-
taen niissä kiinni olevia perunoita. 

Tiheäsilmäinen tai umpinainen 
varranerotin (kuva 14 C ja D) on 
yleensä aina noukkimilla varustet-
tu. Se on jyrkemmässä asennossa 
kuin harvasilmäinen erotin ja kal-
tevuudeltaan säädettävä. Tiheäsil-
mäisten elevaattorien erotteluteho 
on parempi kuin harvasilmäisten, 
jotka päästävät lyhyitä varren kap-
paleita ja rikkakasvien jätteitä lä-
vitseen perunoiden joukkoon. Var-
ren kappaleet erottuvat tosin ko-
neessa olevilla muilla erottimilla, 
mutta haittaavat niiden toimintaa 
Toisaalta tiheäsilmäiset varsiele-
vaattorit rikkovat perunoita enem-
män. Myös kivistä saattaa olla 
haittaa niiden toiminnalle. Uusim-
mat elevaattorimalliset varrenerot-
timet on valmistettu kumista siten, 
että tiheässä olevat Iyhyehköt ja 
joustavat kumipiikit muodostavat 
elevaattorin pinnan. Erotin on va-
rustettu lisäksi noukinsormilla. Tä-
mä erotinmalli erottelee myös ly-
hyet varrenkappaleet hyvin ja vie 
jonkin verran myös irtomaata ja 
pieniä kiviä mukanaan. Perunoi-
den vioittumisvaara on hyvin pieni. 

Varsien erotteluun voidaan käyt-
tää myös telaerotinta, joka on si-
joitettu välittömästi seulaelevaat-
torin takapään kohdalle. Telaerot-
timessa on joko yksi nostoelevaat-
torin päätä vastaan puristuva tai 
kaksi vastakkaiseen suuntaan pyö-
rivää puristusjousella varustettua 
telaa. Telaerotin nielee varret ja 
pudottaa ne koneen alle. Tämä 
varrenerotinmalli irrottaa hyvin var-
sissa kiinni olevat perunat, mutta 
vioittaa niitä runsaanlaisesti. 

Seularumpukoneissa 	voidaan 
käyttää rummun sisäkehälle nivel-
tyvästi kiinnitetyistä pyöröteräspui-
koista valmistettua erotinta, jolta 
varret putoavat maahan rummun 
taakse. Tätä rakennetta voidaan 
käyttää myös nostorummuissa. 

Varrenerottimella 	varustettuja 
koneita käytettäessä varsien en- 

nalta murskausta ei suositella, 
koska pitkähköt varret erottuvat 
paremmin kuin lyhyehköt kappa-
leet, jotka kulkeutuvat usein peru-
noiden mukana: Ainoastaan erit-
täin rehevässä varsistossa saattaa 
011a edullista käyttää nostokonees-
sa olevaa murskainta, joka samal-
la heittää silputun kasvuston si-
vulle. 

Nostorumpu ja 
siirtoelevaattorit 

Aikaisemmin perunoiden siirto 
seulaelevaattorilta käsinlajitteluta-
solle tapahtui elevaattoreiden avul-
la. Perunoiden nostamiseksi halut-
tuun paikkaan lajittelutasolle tarvi-
taan usein kaksi tai useampia 
elevaattoreita, mikä tekee koneen 
rakenteen monimutkaiseksi. Tästä 
syystä niiden käytöstä on pyritty 
luopumaan. 

Nykyisin tähän tarkoitukseen 
käytetään yleensä pyörivää nosto-
rumpua (kuva 12 d). Se saa liik-
keensä tavallisesti kitkapyörien 
välityksellä. Nostorummun säleik-
kökehän pohja ja sivut valmiste-
taan useimmiten kokonaan muovi-
päällysteisestä vaijerista. Nosto-
rumpu on mitoitettava riittävän ti-
lavaksi, koska se saattaa joutua 
nostamaan vaikeissa oloissa kiviä 
ja kokkareita huomattavasti enem-
män kuin perunoita. Nostorumpu 
voi olla seulaelevaattorin sivulla 
tai takana. Taakse sijoitetulla nos-
torummulla varustetun koneen lä-
päisykyky on yleensä sivulla ole-
vaa parempi. Vaikeissa nosto- 
oloissa perunoiden mukana kul-
keutuvien kivien ja kokkareiden 
ohjaaminen elevaattorin sivulta 
saattaa aiheuttaa tukkeutumista ja 
vioittaa enemmän perunoita kuin 
taakse sijoitettua nostorumpua 
käytettäessä. 

Kivien ja kokkareiden 
erottimet 

Perunoiden mukana nousevien 
kivien ja kokkareiden määrä vai-
kuttaa ehkä merkittävimmin kor-
juukoneen nostotehoon. Koneelli- 

sissa erottimissa on pyritty käyttä-
mään hyväksi perunoiden, kivien 
ja kokkareiden erilaisia fysikaali-
sia ominaisuuksia, lähinnä omi-
naispainoa ja vieriniäkykyä. 

Erilaiseen ilmånvastukseen pe-
rustuen on kivien ja kokkareiden 
erottelussa käytetty hyväksi puhal-
timia. Puhallus voi tapahtua siirto-
elevaattorin alta, jolloin perunoita 
painavammat kivet ja osaksi myös 
kokkareet elevaattorilta pudotes-
saan lajittuvat lähemmäksi. Ele-
vaattoria pitkin joko päästä tai 
sivulta puhallettaessa perunat siir-
tyvät ilmavirran mukana ja kivet ja 
osa kokkareista jäävät elevaattorin 
kuljetettaviksi. Puhaltimien voiman 
tarve on suuri ja tarvittava ilman-
nopeus yli 20 m/s. Lähinnä siitä 
ja myös huonohkosta erottelute-
hosta johtuen tämä erottelutapa ei 
ole yleistynyt. Puhalluserottelun te-
hostamiseksi perunat olisi jaetta-
va lisäksi jo ennen erottelua kah-
teen kokoluokkaan. 

Varustamalla korjuukone vesi-
säiliöerottimella, jossa vesi on jat-
kuvassa kiertoliikkeessä, on sekä 
kivien että kokkareiden lähes täy-
dellinen erottelu mahdollista, mut-
ta käytännöllisistä syistä ja peru-
noiden saastumisvaaran takia se 
ei sovellu koduukoneissa käytet-
täväksi. — Kokkareiden rikkomi-
seksi eräät amerikkalaiset ja venä-
läiset koneet on varustettu ilmalla 
täytetyillä kumiteloilla. Ne rikko-
vat tyydyttävästi pehmeähköjä 
kokkareita, mutta vioittavat samal-
la myös perunoita. 

Perunoiden ja niiden mukana 
kulkeutuvien kivien ja kokkareiden 
erilaista vierimiskykyä käytetään 
hyväksi kaltevassa asennossa ole- 
vissa matto- tai säleikköerottimis-
sa. Epäsäännöllisen muotoiset ki- 
vet ja kokkareet siirtyvät erotin- 
elevaattorin mukana ja perunat 
vierivät kallistussuuntaan. Matto 
voi olla kallistettu sivulle, kuten 
on laita perunoiden tulosuuntaan 
nähden poikittain pyörivillä ele- 
vaattoreilla (kuva 15 a). Päittäin-
kallistetut erotinelevaattorit pyöri-
vät perunoiden tulosuuntaan vas- 

Kuva 13. Perunankorjuukoneen 
seulontaelimiä: A seulaelevaattori, 
B kiinteäritiläinen kolaelevaattori, 
C seularumpu ja D seulapyörä. 

Kuva 14. Erilaisia varrenerottimia a) seulaelevaattori, b) varrenerotin, 
c) kuljetin. A ja B harvasilmäisiä varrenerottimia, joiden läpi perunat: 
putoavat kuljettirrielle. Q ja D titieäSilmäisiä noukkimitla varustettuja 

erottimia. 



Kuva 15. Kiven- ja kokkareenerottimia. a. Sivuttain kallistettu hihna, 
b. päittäin kallistettu hihna, c. kierretyistä kumihihnan suikaleista val- 

mistettu erotinseula ja d. harjatelaerolin. 

taan (kuva 15 b). Näiden erotti-
mien lajittelukyky ja -teho riippu-
vat mm. niiden kaltevuudesta ja 
nopeudesta. Kallistus vaikuttaa 
ratkaisevasti erotteluun, joten kal-
listuskulmaa on voitava helposti 
ajon aikana säätää nosto-olojen 
mukaan. Erotin lajittelee tyydyttä-
västi vain litteähköjä ja kulmikkai-
ta kiviä ja kokkareita. Pyöreähkö-
jä kiviä ja kokkareita vierii mel-
koisesti perunoiden mukana. Täs-
sä suhteessa ohuilla, taajassa ole-
villa kumipiikeillä varustettu ns. 
Pies'in kumimatot ovat edullisem-
pia. Ne erottelevat myös irtomaan 
ja kasvuston jätteet lähes täydel-
lisesti. 

Kallistettavien erottimien ele-
vaattorin pituus on yleensä n. 50... 
70 cm ja nopeus n. 0,3...0,5 m/s. 
Nopeuden lisäys vaikuttaa erotte-
lutulokseen herkemmin Pies'in 
hihnalta kuin sileällä. Perunoiden 
putoamiskorkeuden ja -nopeuden 
on oltava mahdollisimman pieni. 
Ne vaikuttavat sekä erottelutulok-
seen että perunoiden vioittumi-
seen, jota tapahtuu runsaammin 
perunoiden tulosuuntaa vastaan 
pyörivillä hihnoilla putoavien ki-
vien kolhiessa perunoita. Tilaa 
hihna ja perunoiden tuloaukon vä-
liin on varattava vain sen verran 
kuin se tukkeutumisen kannalta 
on tarpeellista. 

Kierretyistä kumihihnan suika-
laista valmistettuja erotinseuloja 
(kuva 15 c) ei enää juuri käytetä. 
Päittäin kallistettu hihnaseula on 
sivuttain heiluvassa liikkeessä. Ki-
vet pääsevät painavampina seulan 
läpi ja perunat vierivät sen ylitse. 
Kivien mukana saattaa mennä 
myös perunoita. Kokkareita kumi-
seula ei erottele juuri lainkaan. 

Harjatelaerottimissa (kuva 15 d) 
on perlonharjaksista valmistetut 
telat. Kivet painuvat pyörivien te-
olen hariasten ja niiden vastata-
vyjen välistä perunoiden siirtyes-
sä kevyempinä talojen yli. Talojen 
kattavuutta, nopeutta ja ottavuutta 
vastalevyihin nähden muuttamalla 
lahteen toimintaa voidaan säätää 
kivien muodon ja koon mukaan 
sopivaksi. Tällä erottimella myös 
pyöreähköt kivet erottuvat verra-
ten hyvin. Mutta kokkareita siirtyy 
melkoisesti perunoiden mukana. 
Epäsäännöllisen muotoisia kokka-
reita erottuu kuitenkin jonkin ver-
ran. Perunoita saattaa mennä ta-
lojen läpi suurehkojen kivien mu-
kana. Kasvuston jätteitä ja kos-
teata maata tarttuu harjateloihin 
häiriten niiden toimintaa. Koska 
harjatelojen teho on pieni, käyte-
tään yleensä neljällä harjalla va-
rustettua laitetta. 

Lautasharjaerottimessa 	on 
yleensä kaksi perunoiden tulo-
suuntaan nähden poikittain olevaa 
telaa. Akselilla on pohjat vastak-
kain olevia lautaspareja, joiden 
reunoille kiinnitetyt perlonharjak-
set ovat akseliin nähden hieman 
ulospäin kattavassa asennossa. Ki-
vet putoavat vastakkain olevien 
harjasten välistä ja perunat siirty-
vät talojen yli. 

Harjatela-hihnaerotin 
-yhdistelmässä (kuva 16) 
on perunan tulosuuntaan nähden 
poikittain oleva, sivulle kallistettu 
hihnaelevaattori, jona nykyisin käy-
tetään pääasiassa pitkähköillä (n. 
4...5 cm) ja tiheässä olevilla kumi- 

piikeillä varustettua Pies'in hih-
naa. Harjatelat, 1-2 kpl, pyörivät 
n. 25° kulmassa. Talojen kulman 
säädöllä ei ole yhtä suurta merki-
tystä lajittelutulokseen nähden 
kuin hihnan kaltevuudella. Harja-
telan (0 n. 20 cm) nopeus on n. 
200...250 r/min ja vastaavasti hih-
nan nopeus n. 1 m/s. Edullisin te-
lan ja hihnan väli on n. 5 mm. 
Mainittujen nopeuksien ja välin 
muutokset vaikuttavat jonkin ver-
ran lajittelutulokseen. Harjatela 
siirtää perunat sivulle ja syvem-
mälle kumipiikkien väliin painu-
neet kivet, myös pyöreähköt, kul-
kevat talojen alitse. Tällä erotti-
maila kokkareet lajittuvat jonkin 
verran paremmin kuin pelkkiä har-
jateloja käytettäessä. Kokkareiden 
koko vaikuttaa merkittävästi erot-
telutulokseen: suurehkot siirtyvät 
perunoiden mukana ja pienehköt 
kokkareet ja irtomaa painuvat piik-
kien väliin ja erottuvat pois. Yksi 
tela on yleensä riittävä. Kahta te-
laa käytettäessä teho paranee, 
mutta hihna on tehtävä vastaa-
vasti pitemmäksi. 

Sähköimpulssierottelu 
Tässä menetelmässä kivet ja 

kokkareet erotellaan perunoista 
niiden erilaisen valon säteiden lä-
päisykyvyn avulla. Englannissa ke-
hitetyssä laitteessa (kuva 17) kul-
jettimen a siirtämät perunat pu-
toavat anturin c lähettämän säde-
viuhkan b läpi. Vastaanotin d on 
yhteydessä pneumaattisesti toimi-
viin sormiin e. Perunat putoavat 
sormilta hihnalta f. Kiven tai kok-
kareen kohdatessa säteen ne pu-
toavat sormen lauetessa suoraan 
alas hihnalta g. Sormien liike on 
hyvin nopea, n. 8 kaksoisiskua se-
kunnissa. Kokeissa, joissa peruna• 
määrä oli 9 tonnia tunnissa ja 
kokkareiden osuus 20...75 010, saa-
tiin kokkareista erotelluksi 90... 
95 0/0. 	Kokkareiden 	joukkoon 
menneiden perunoiden osuus oli 
vain n. 1 °/0. Laitteen on laskettu 
voivan korvata n. 3-4 hengen la-
iittelutvö. Toistaiseksi melko kal-
liin hintansa vuoksi laite on talou-
dellinen vain erittäin suurilla pe-
runaviljelyksillä. 

Koneellisia erottimia käytettäes-
sä on otettava huomioon, että mitä 
tarkemmin kivet ja kokkareet pyri-
tään erottelemaan perunoista sitä 
enemmän perunoita siirtyy kivien 
ja kokkareiden mukana ja päin-
vastoin. Tästä syystä erottimien 
säädöllä on suuri merkitys. Harja-
teloilla varustetuilla erottimilla pe-
runoiden mukana nousseista ki-
vistä saadaan edullisissa oloissa 
poistetuksi n. 90...95 °/0. Kokka-
reista pystytään koneellisesti erot-
telemaan n. 50°/o, joten jäykäh-
köillä kokkareisilla mailla koneen 
työteho laskee tuntuvasti ja näin 
ollen joudutaan käyttämään vielä 
melkoisesti käsityötä. Koneellisilla 
erottimilla voidaan korvata oloista 
ja laitteista riippuen 1...3 henkilön 
työ. 

Käsinerottelutason 	jommassa 
kummassa tai molemmissa päissä 
käytetään usein pienten kivien, 
kokkareiden ja kasvuston jätteiden 
erotteluun ohuehkoilla kumile-
vyillä varustettuja taloja. Nämä 
lajittelevat pois myös pieniä pe-
runoita. 

Kuva 16. Harjatela-hihnaerottimes-
sa perunat siirtyvät hihnan sivul-
ta ja kumipiikkien väliin painuneet 

kivet talojen alitse. 
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Kuva 17. Sähköimpulssin avulla toimiva kivien ja kokkareiden erotin 
(vrt. teksti). 

Kuva 18. Kolmeen osaan jaettu käsinerottelutaso. 

Käsinlajittelutasot 

Riippumatta siitä, mitä koneelli-
sia erottelulaitteita perunankorjuu-
koneissa on, lopullinen korjuuko-
neissa tapahtuva erottelu joudu-
taan suorittamaan käsin. Nosto-
oloista ja koneellisista erottimista 
riippuu missä määrin ihmistyö-
voimaa tähän tarvitaan. Käsinerot-
telutasona on yleensä matto- tai 
säleikkökuljetin ja Jräissä koneis-
sa vaakatasossa pyörivä pöytä, 

Erottelutaso voi olla suunniteltu 
siten, että poiminta tapahtuu ele-
vaattorin molemmilta sivuilta tai 
vain toiselta. Yksisivuinen taso 
voidaan tehdä kaltevaksi ja kalte-
vuudeltaan säädettäväksi. Sen on 
kuitenkin oltava kahdelta sivulta 
poimittavaa pitempi. Kalteva taso 
on usein perunoiden tuloaukon 
kohdalla avoin ja muualta jaettu 
kahdeksi kaistaksi matalan seinä-
män avulla. Tällöin perunat pää-
sevät tuloaukon kohdalta esteettä 
vierimään alaspäin ja valtaosa 
epäsäännöllisiä kiviä ja kokkareita 
jää yläreunalle. Poiminta kalte-
valta tasolta on jonkin verran hel-
pompaa kuin vaakatasossa ote-
valta. Samoin hihnalta poimiminen 
on jonkin verran nopeampaa kuin 
säleikköelevaattorilta. 	Toisaalta 
säleikkö päästää irtomaata lävit-
seen ja perunoiden likaantumis-
vaara on vähäisempää kuin hih-
nalla. Säleikkö voi myös olla ra-
kennettu niin, että perunat kään-
tyvät siinä hitaasti ympäri, mikä 
helpottaa vioiitumien havaitse-
mista. 

Koneellisella erotinlaitteella va-
rustetuissa koneissa molemmilta 
sivuilta poimittava erottelutaso on 
yleensä jaettu kahteen osaan. 
Perunoiden joukosta lajitellaan 
roskat ym. joko maahan tai toisel-
le kapeahkolle kaistalle. Koneis-
sa, joissa ei ole kivien ja kokka-
reiden erotinta, käsinerottelutaso 
on usein jaettu kolmeen osaan 
(kuva 18). Leveältä (n. 50 cm) 
keskikaistalta poimitaan joko pe-
runat tai roskat niiden suhteelli-
sesta osuudesta riippuen kapeah-
koille (n. 20 cm) sivukaistoille 
Perunoiden poiminta on noin kolme 
kertaa helpompaa kuin kooltaan 
ja muodoltaan vaihtelevien ros-
kien. Yksi henkilö pystyy poimi-
maan henkilöstä ja erottelutasolla 
olevasta perunamäärästä riippuen 
n. 150...500 perunaa minuutissa 
Ajonopeuden ollessa 2...3 km tun-
lissa ja roskien määrän n. 10...15 

O/0 voidaan tulla toimeen kahdella 
poimijalla. Mikäli roskia on n. 30 
°/0, tarvitaan niiden erotteluun vas-
taavasti 4...6 henkilöä. Jos roskien 
määrä 	ylittää 30 °/0 rajan, on 
yleensä edullisempaa poimia pe- 
runat. 	Sadon ollessa suurehko 
tarvitaan perunoiden poimimiseksi 
erottelutasolta vastaavasti n 6 
henkilöä. 

Poiminnan suhteen käsinerotte-
lutason edullisin korkeus on jon-
kin verrar. kyynärpään korkeuden 
alapuolella. Seisaalta poimittaes-
sa sopiva korkeus on n. 90...100 
cm. Poimintaleveyttä pitäisi hen-
kilöä kohden olla n. 70 cm ja 
-syvyyttä puolellaan enintään n. 50 
cm. Erottelumäärästä riippuen so-
pivin elevaattorin nopeus on n. 
0,3...0,5 m/s. Nopeuden on oltava 
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riippumaton seulontaelimen no-
peudesta. 

Korjuukoneen perunasäiliöt 
ja kuormauslaitteet 

Käsinerottelutasolta 	perunat 
kootaan yleisimmin korjuukonee- 
seen kiinteästi kuuluvaan säiliöön 
tahi suuriin (0,6...1,0 m3) tai pie-
nehköihin laatikoihin tai säkkei- 
hin. Säiliö voi olla sijoitettu myös 
traktorin päälle, •kuten eräissä 
sokerijuurikkaan korjuukoneissa. 
Pääasiassa vain 2-rivisissä kor-
juukoneissa käytetään elevaatto-
raita, jotka siirtävät perunat vie-
ressä kulkevaan ajoneuvoon. 

Perunasäiliön pitäisi olla niin 
suuri, että koneella voidaan ajaa 
yhtä mittaa edestakaisin lohkon 
päästä päähän ja säiliö tyhjentää 
toisessa päisteessä olevaan ajo- 
neuvoon. Vaatimuksena pidetään 
yleensä säiliötä, johon mahtuu n. 
700...1000 kg perunoita. Tällöin 
koneella voidaan ajaa sadosta 
ym. riippuen n. 400...600 rivimetriä 
säiliötä tyhjentämättä. Säiliö voi 
olla mekaanisesti tai hydraulisesti 
kipattava. Sopivin tyhjennyskor-
keus on n. 1,8 m. Sivusuunnassa 
säiliön tyhjennysluiskan reunan 
pitäisi ulottua kipattaessa n. 0,5 
m kuormattavan ajoneuvon laidas-
ta. Perunasäiliön pohja ja tyhjen-
nysluiska on varustettava ritilällä, 
jonka raoista perunoiden mukana 
säiliöön tullut irtomaa pääsee va-
risemaan pois. 

Irrallisten, suurten perunalaati-
koiden käytön eduksi korjuuko-
neissa on katsottava niiden hel-
pohko käsittely etukuormaimella. 
Tällä ja traktorin 3-pistekiinnityk-
sessä olevalla kuljetushaarukalla 
laatikoita voidaan kuljettaa 2...3 
kerrallian perunavarastoon. Myös 
kuljetukset keräilyliikkeeseen voi-
daan suorittaa samoilla laatikoilla. 
Tämä vähentää perunoiden käsit-
telyjä. On kuitenkin otettava huo-
mioon, että perunavarasto on täl-
löin suunniteltava laatikossa va-
rastointia varten. Yksirivisillä kor-
juukoneilla laatikot on pudotetta-
va maahan koneen sivulta, etteivät 
ne olisi tiellä seuraavalla ajoker-
ralla. 

Suoraan koneen vieressä kulke-
vaan ajoneuvoon kuormattaessa 
tarvitaan kaksi kuljetusyksikköä. 
Kuormauselevaattorin 	on oltava 
helposti korkeussuunnassa sää-
dettävissä. Perunoiden putoamis-
korkeuden pienentämiseksi ja si-
ten vioittumisen vähentämiseksi 
elevaattorin päässä voidaan käyt-
tää kankaista tai teräslevystä val-
mistettua kaukaloa, joka on varus-
tettu lisäksi riippuvalla kangas-
esteellä perunoiden putoamisno-
peuden rajoittamiseksi. Elevaatto-
rin pää voidaan varustaa myös 
toisella Iyhyehköllä alaspäin kai-
listetulla elevaattorilla. 

Sähliöllä varustetuissa korjuu-
koneissa ja suuria laatikoita käy-
tettäessä on myös käytettävä kau-
kaloa tai kankaisia putoamisno-
peutta rajoittavia esteitä. Näiden 
pitäisi olla lisäksi korkeussuun-
nassa säädettäviä. 

Kivien erottimella varustettujen 
korjuukoneiden kuljettimen pääs- 

sä on usein joko säiliö tai teline 
laatikkoa Varten, mihin kivet ke-
rääntyvät pellolta poistettaviksi. 

Kaksoisnostomenetelmä 
USA:ssa on kehitelty perunan-

nostomenetelmä, jossa perunat 
nostetaan 2-rivisellä seulaelevaat-
torikoneella kapeahkolle karholle 
ja siitä edelleen 1-rivisellä korjuu-
koneella. Korjuukoneen vantaan 
paikalla on n. 30 mm. läpimittai-
nen pyörivä tela-akseli. Tämä nos-
totapa soveltuu sellaisille jäykäh-
köille ja rikkaruchoisille 
joilla korjuukoneen käyttö ei kok-
kareiden runsaudesta johtuen tu-
le kysymykseen. Työn menekki ja 
nostotappiot eivät ole mainitta-
vasti suuremmat kuin tavallista 
noatotapaa käytettäessä. Perunat 
saavat kuivahtaa karhella 1...2 
tuntia, jolloin ne kosteuden vä-
hentyessä ovat melko kestäviä 
kolhiintumista vastaan. Pitempi 
kuivalytamisaika ei enää sanotta-
vasti paranna perunoiden kes-
tävyyttä. 

Perunan varsien 
hävittäminen 

-Perunan varsien hävittäminen 
voi tapahtua joko mekaanisesti 
esim. niittokonetta tai murskaimia 
käyttäen tahi kemiallisesti ruis-
kuttaen tai pölyttäen. Jos varsis- 
to hävitetään, kuten usein mm. 
Keski-Euroopassa on tapana, n. 
2-3 viikkoa ennen nostoa, peru-
nan kuoret vahvistuvat ja ovat 
kestävämpiä kolhiutumista vas-
taan ja perunat irtoavat hyvin 
rönsyistään. Lyhyen kasvukauden 
vuoksi tämä tapa ei oloissamme 
ole kuitenkaan suositeltava, kos-
ka se alentaa sadon määrää. Toi-
saalta ruoka- ja siemenperunan 
tuotannossa näin voidaan rajoit-
taa perunoita kasvamasta liian 
suurikokoisiksi. Tuhoamalla ruton 
saastuttama varsisto kemiallisesti 
voidaan mukuloiden ruttoutumista 
ja virustautien myöhäissaastun-
nan vaaraa vähentää. Varsiston 
murskaaminen ei aina ole suosi-
teltavaa, koska se edistää rut-
toutumista. Edelleen nimenomaan 
jäykähköillä mailla on otettava 
huomioon varsiston maata suo-
jaava vaikutus sadetta vastaan ja 
ns. varjostusmuheuden merkjys 
maan kokkaroitumisvaaran vahen- 
tämiseksi. 
-Vä-raTätön mekaaninen hävittä-

minen päivää tai kahta ennen 
nostoa on suositeltavaa lähinnä 
vain karholle nostavia koneita käy-
tettäessä. Korjuukoneissa Iyhyeh-
köt varren kappaleet on vaikeam-
min erotettavissa kuin pitkät. Ai-
noastaan erittäin rehevä varsisto 
saa:taa noston helpottamiseksi 
olla syytä murskata pitkähköön 
sänkeen. Tällöinkin on useimmi-
ten edullista tuhota varsiston kas-
vuvoima ruiskuttamalla. 

Mikäli varret poistetaan niitto-
konetta käyttäen, teräpalkki on 
syytä varustaa kahdella peilistä 
tehdyllä kartiomaisella jakolait-
teen tapaisella jalakselle, jotka 
nostavat vakoon taipuneita varsia 
ja pitävät terälaitteen määräkor-
kaudella. 

Varrenmurskaimissa, joilla vai,  
sisto silputaan pellolle, on jc 
ko vaaka- tai pystyakselilla olE 
vat työosat. Vaaka-akselilla tro 
daan käyttää murskausterinä n' 
veltyvästi kiinnitettyjä lattaterä: 
liuskoja, teräspuikkoja tai silmul,  
kaketjua. Niiden pituus on järje: 
tettävissä perunapenkin ja vao 
mukaisesti siten, että ne murskae. 
vat jossain määrin myös vakoo» 
taipuneita varsia. Murskainteriew 
kehänopeus on yleensä n. 
m/s. Laite voi olla ajosuuntaar,  
nähden joko myötä- tai vasta 
suuntaan pyörivä. Vastasuuntaar, 
pyörivän laitteen aiheuttama imi. 
nostaa varsia, joten työsyvyyt0 
ei tarvitse asettaa niin alas kuii. 
käytettäessä myötäsuuntaan pyö,  
rivää, jolloin varret painuvat alas 
päin. Matalaan ajettaessa kiva 
saattavat särkeä teriä ja terä 
vioittaa lähellä penkin pintaa ole 
via perunoita. 

Murskain voidaan rakentaa nos 
tokoneen lisävarusteeksi vantaar 
eteen. Tällöin sen terälaite on iä 
hes poikkeuksetta kiinniter—pys 
tyakselille, jolloin murskavar 
ret siirtyvät sivulle eivätkä joudi 
nostokoneeseen. 	Pystyakselill: 
pyörivissä laitteissa on usek 
puukkomaiset terä, lyhyehkö 
silmukkaketjut tai vaijerirt. Tärrl 
murskain ei silppua vakoon tai 
puneita varsia. 

Kirjallisuutta 
ANDERSSON, Y. & LÖÖW, H. 

1962. Undersökning över mas-
kinell upptagning av matpotatis. 
Jordbrukstekniska 	institutet. 
Specialmeddelande 68 s. — 
DENCKER, D. 1961. Verfahren,  
und technische Hilfsmittel fiir 
den Kartoffelbau. Handbuch der 
Landtechnik 775-848. — HEC-
HELMANN, H. 1960. Technik im,  
Kartoffelbau. First triennal 
Conference of the EAPR. Wage-
ningen 1961: 173-196. — 
RÖHRS, F. 1964. Trennung von 
Kartoffeln und Steiner auf 
einenm Gummifingerban mit 
Biirstenwalzen. Landtechinä:hen 
Forschung 4: 106-110. — 
Suchungen ilber die Trennung 
von Kartoffeln und Steinen mit 
umlaufenden 	Trennbilrsten. 
Landtechnische Forschung 11: 
170-175. — SLIGHT, D. 1966. 
Some X-ray absorption and 
scatter pro porties of potatoes 
and stones. Journal of Agricul-
tural Engineering Research 11: 
148-151. — SPECHT, A. 1963 a. 
Kartoffelsammelroder Anforde-
rungen. Baugruppen, Arbeits-
weise. KTL-Arbeitsblatt filr 
Landtechnik 34: 4 s. — 1963 b. 
Landwirtschaftliche Antorderun-
gen an die Lage der Kartoffel-
knollen im Boden. KTL-Arbeits-
blatt fUr Landtechnik 11: 4 s. 
— THAER, R. 1962. V ersuche 
mit Häuferl verschiedener 

und Seitenrichtungswinkel. 
Grundlagen der Landtechnik 15: 
37-47. 

Kirjoituksessa käytetyn kirjal-
lisuuden täydellisempi luettelo 
(moniste, 96 viitettä) on saata-
vana maatalouskoneiden tutki-
muslaitokselta. 

12 



Blerninger, 
niska insti 

S., Blurling, J. 8 Granström, B. 1963. Jordbrukstek-
tutet. Meddelande 302: 41. 

13, 

14, 	BooRaard, E 
s. 406. 

E. 1957. Looftrekmachines in 1957. Landbouwmechanisatie 

KirjallisuuSluettelo. Vakolan tiedote 2/68. 

1. 	Andersson, Y. & Bengtsson, A.  
Jordbrukstekniska Institutet. 

1958. Potatisupptagning med maskin. 
Meddelande 275: 72 s. 

2, 	Andersson, Y. 8 Lööw, H. 196 
tagare. Jordbrukstekniska Ins 

0. Anyändning av gummi på potatisupp-
titutet. Meddelande 286: 24 s. 

3. 	Andersson, Y. 	Lööw, H. 1962 
ning av matpotatis. Jordbruks 
86 s. 

. Undersökning över maskinell upptag-
tekniska Institutet. Specialmeddelande 

Baader, W. 1959 a. Das Zweiteilige Kartoffelernteverfahren, Landbau-
forschung 8: 32-34. 

- 1959 b. Entwick1ungstendenzen bei Kartoffelerntemaschinen. Land-
technik 14: 449-454. 

- 1961. Die Absiebung von Erde in Kartoffelerntemaschinen mit 
schwingenden Siebrosten. Landtechnische Forschung. 

BaRanz K. 1954. Verlustlose 
Die Deutsche Landwirtschaft 

- 1957. Laborversuche Uber 
Diss.Humb.-Univ. Berlin. 

Kartoffelernte bei Maschineneinsatz. 
5: 461-465. 

Erdabsiebung auf schwingenden Siebrostens 

	

9. 	- 1958. Einige:Versuche ilber die Fremdkörperabscheidung auf glatten, 
geneigten Bändern. Deutsche Agrartechnik 8: 339-341. 

	

:10. 	- 1963. Mehrjährige Feldversuche mit 'Häufelwerkzeugen auf schweren 
Böden. 2. Dreijahrestagung der EAPR in Pisa. 

Batiaew, F. 1967. Trennen der Kartoffeln von Bodenkluten, Steinen 
und anderen Beimengungen. 10: 462-463, 

Bengtsson, G. 1962. Potatisupptagning med maskin. NJF. seminarium 
över mekaniseringen av potethe3stingen. Landbruksteknisk institutt. 
Stensiltrykk 30: 10-19. 

Bracke, 0. 1958. Uber die Legesicherheit von Kartoffellegemaschinen. 
Landtechnische Forschung s. 128. 

Brenner, W. 8 Grimm, K. 1960. Kartoffelernte in zweiteiligen Verfahren. 
Landtechnische Forschung 3: 70-74. 

Burghausen, R, 2 Hortschanskv?  J. 1961. Untersuchungen Uber das 
Legen vorkeimter Kartoffeln mit Legemaschinen. Die Deutsche 
Landwirtschaft 5:217-221. 

Böttcher, G. 1959. Kartoffelpflege mit Gerätekombinationen. Der 
Kartoffelbau s. 131. 

19. 	- 1961. Kartoffelpflege mit Schleppergeräten. Landtechnik 16:456. 



Claus 	Thaer, R. 1963. Reihenabständ und Maschineneinsatz 
im Kartoffelbau. Landtechnik 22: 754-759, 

Claus H-G. 1964. Maschinelles Krautrupfen. Landtechnik 12: 451. 

22, 	Cooke G 1949. Fertilizer Placement Experiments. Agricultural 
Engineering Record 8: 229. 

Dencker, C. 1961. Verfahren und technische Hilfsmittel fflr den 
Kartoffelbau. Handbuch der Landtechnik 775-848. 

Deutsche Normen 1963, Ackerschlepper. Splmweiten fUr Reihenarbeiten. 
DIN 9621, Berlin. 

Emilsson, B. 1957. Matpotatisens kvalitet och faktorer som påverkar 
densamma. Jordbrukstekniska institutet. Meddelande 273: 22 s. 

Fischnich, 0. & Thielebein, M. 1958. Krautvernichtung und GUnstigster 
Zeitpunkt fUr die Pflanzguternte. Landbauforschung Völkenrode 8: 92. 

27, 	Frederiksen, Th. 1956, Der Kartoffelbau in Dänemark. Der Kartoffel- 
bau 2: 78. 

Gilfillan, 
a vertical 

G. 1959. The behaviour of potatoes, stones and clods in 
airstream. Journal of Agr. Eng. Research 4: 9-15. 

Glaves, A. 
harvesting 
Brunswick. 

& French, G. 1958. Current status of mechanical potato 
. Potato handbook. The pot. assoc. of America, New 
N. J. 

Green H. 1953. A. study of some of the factors affecting the normal 
separation of potatoes and rubbish on a conveyor. Techn. Man. 128, 
NIAE, 

- 1955. A study of the factors affecting the rate of picking on a 
potato harvester. Rep. not. Inst. Agr. Engng. 

Grimm, K. & Ow, R. 1959. Mechanisierung der Kartoffelernte. 
Deutsche Landtechnische Zeitschrift 8: 323. 

Harig, K. 1955. Der Einfluss der Umgangsgeschwindigkeit verschiedener 
rotierender Rodeorgane auf die Kartoffelbeschädigungen. Diss. Bonn. 

Hawkins, J. 1948, Separation of stones from potatoes. Agricultural 
Engineering Record 1: 34-42. 

Hechelmann, H, 1958. ReihendUngung zu Kartoffeln sinnvoll. Der 
Kartoffelbau 1: 14. 

- 1959 a. Die Kartoffelsammelernte will vorbereitet sein. Landtechnik 
5: 114-118. 

- 1959 b. Kartoffelsammelernte ist möglich. Landtechnik 14: 271-275. 

- 1960. Technik im Kartoffelbau. First triennal Conference of the 
EAPR. Wageningen 1961: 173-196. 

38b. - 1961. Kartoffellegemaschinen und ihre Arbeitsverfahren. Land-
technik 14: 452-455. 



- 1963 a. Kartoffellegen durch die Technik erleichtert und verbessert. 
Sonderdruck. Landwirtschaftsblatt Weser Ems, 8. 

- 1963 b. LUckenlos mechanisiertes Arbeitsverfahren im Kartoffel-
bau, 2. Dreijahrstagung der EAPR in Pisa. 

- 1964 a. Kartoffelbestellung und Pflege. Deutsche Landtechnische 
Zeitschrift 3: 118. 

- 1964 b. Der Weg zur Hochmechanisierten Kartoffelernte, Deutsche 
Landtechnische Zeitschrift 10: 432, 

Hechelmann, H. & Böttcher, G. 1958. Erfolgreiche Mechanisierung 
im Kartoffelbau(Maschinelle Pflege). Der Kartoffelbau 2: 89. 

44. 	- 1962, Reihenabstand und Maschineneinsatz im Kartoffelbau. Land- 
technik 22: 754-759. 

Hechelmann, H, & Specht, A.  1956. Kartoffelbestellung und Technik. 
Landtechnik 2: 69, 

- 1957. Erfolgreiche Mechanisierung im Kartoffelbau. Der Kartoffelbau 
2: 44. 

47. 	- 1958. Erfolgreiche Mechanisierung im Kartoffelbau. Der Kartoffelbau 
6: 146. 

4 . 	Hesen, J. & Kroasbergen, E. 1960. Mechanical damage te potatoes I. 
Eur.'Potato Journ, 1. 

Hoffmann, B. 1960, Die Mechanisierung der RUben- und Kartoffelpflege. 
Die Deutsche Landwirtschaft 5: 240. 

Hägert, H. 1966. Erprobung des Maschinenstistens fUr die Speise- und 
Pflanzkartoffelproduktion. Deutsche Aprartechnik 2: 60-61, 

Jones,?, 1967. Liflers scanner sorts clods and etenee in the field. 
Farmers Weekly 27: 46. 

Lampe, K. 1959 a. Entwicklung und Erprobung einer Methode zur Bestim- 
mung der Widerstandsfähigkeit von Kartoffelknollen gegen Beschädigun-
gen. Diss. Bonn. 

	

53. 	- 1959 b. Möglichkeiten zur Messung der Beschädigungsempfindlichkeit 
von Kartoffeln und anderen FrUchten. Landtechnische For-åchung 2: 50. 

	

54, 	Larsson, K. 1967. Hantering av matpotatis på fältet. Jordbrukstek- 
niska Institutet. Md. 321: 80 s. 

Lööw, H. 1964, Mekaniska skador på matpotatis. Jordbrukstekniska 
Institut, Md. 304: 49 s. 

1.14.a..212_2. 1956. Die Mechanische Trennung von Kartoffeln und Steinen. 
Diss, Göttingen. 

Maschinen legen und pflegen Kartoffeln. Landtechnik 1960. 24: 840-842, 

Matthies, H. & Grabenhorst, D. 1960. Beitrag zur Gestaltung von 
Kartoffelförderbänder. Technische Porschung 3: 76-80. 



	

59. 	Methods of applying fertilizer recpmmendations. 1948. Nat. Test. 
AZS. Washington. 

	

60, 	N. N. 1964. Kartoffelvollerntemaschinen KKR 2. VEB-Verlag. Berlin. 

Opitz, K. & Goepp, J. 1936. ReihendUngung und Pflanzenabstand beim 
Kartoffelbau. Mitt. f. d. Landw: 248. 

Patterson, I. & Corbett, G. 1953. Laboratory investigation in the 
manual separation of stones and potatoes. Techn. Man., 92, NIAE, 
Silsoe, 

63, 	Prihoda, Z. 1966. Ergebnisse neuer Forschungsarbeiten Uber das 
Kartoffellegen und -pflegen in der CSSR. Deutsche Agrartechnik 
2: 58-59. 

Pätzold, C. 1964. Untersuchungen zum Reihenabstand im Kartoffelbau. 
Landbauforschung Völkenrode 1: 59-60. 

Reinhards, W. 1965. Hackfrucht-Erntemaschinen in der Bewährung. 
Landtechnik 14: 494-500. 

	

66, 	Rid H. 1958. Bodenbearbeitung und Bodenpflege (MUnchen) s. 158. 

Röhrs F. 1964. Trennung von Kartoffeln Steinen auf einem Gummi-
fingerband mit BUrstenwalzen. Landtechnische Forschung 4: 106-110. 

Salonen, T. 1962. Perunan viljelyopas. Kasvinsuojeluseuran jul-
kaisuja 26: 55 s. 

Schleusener, W. 1959. Gedanken zur Pflanzenkartoffel-Anerkennung. 
Der Kartoffelbau s. 119. 

	

70, 	Schröfl J. 1966, Gute Voraussetzungen ftir den Kartoffelbau. 
Praktische Landtechnik 7: 171. 

Schäfer, E. 1959. Trennung der Beimengungen von Kartoffeln. 
Landbauforschung 9: 42-46. 

- 1960. Trennung von Kartoffeln mit geneigten Bändern. Landtechnische 
Forschung 10: 131-137. 

- 1961. Untersuchungen Uber die Trennung von Kartoffeln und Steinen 
mit umlaufenden TrennbUrsten. Landtechnische Forschung 11: 170-175. 

Sieg, R. 1967. Erfahrungen mit Vielfachgeräten fUr den Kartoffelbau. 
Praktische Landtechnik 5: 126. 

Simons, D. & Steffen, G. 1955. Zapfwellengetriebene Kartoffelernte-
maschinen, DLG. Maschinen-PrUfungsberichte. 7c. Frankfurt. 

umarILL_2. 1960. Der Entwicklungsstand von Sammelerntemaschinen 
fUr Kartoffeln. VDI 13: 509-515. 

Sipilä, 14, 1968. Lapiorullaäkeen muokkausominaisuuksista. Kone-
viesti 5: 4-5, 

Slight, D. 1961. Potato separation using electronic discrimination. 
Journal of Agricultural Engineering Research 2: 136. 



- 1966. Some X-ray absorption and scatter proporties of potatoes 
and stones. Journal of Agricultural Engineering Research 11: 148-151. 

Snecht A. 1959 a. Maschinelles Legen vorgekeimten Kartoff'e1ni 
Der Kartoffelbau 2: 59. 

- 1959 b. Uber die Placierung Pflanzenknolle im Boden. Landtechnische 
Forschung 6: -153-156. 

- 1962. Vollmechanisierte Kartoffelernte, Der Kartoffelbau 5: 104-105, 

- 1963 a. Einfluss des Rodeschares und der Sieborgane auf die 
Qualität des Erntegutes bei der Kartoffelsammelernte. 

- 1963 b, Kartoffelsammelroder Anforderungen, Baugruppen Arbeits-
weise. KTL-Arbeitsblatt ftir Landtechnik 34: 4 s. 

- 1963 c. Landwirtschaftliche Anforderungen ankdie Lage der Kartof-
felknollen im Boden. KTL-Arbeitsblatt fru,  Landtechnik 11: 4 s. 

- 1966, Beschädigungsarme Kartoffelernte, Der Kartoffelbau 8: 219-2254' 

Stiihrenburg, P. 1957. Untersuchungen an Klutenwalzen ffir Kartoffel-
sammelroder. Landbauforschung Völkenrode 7: 42-45. 

Thaer, R. 1961. Häufelwebkzeuge fUr den Schlepperbetrieb. Landtechnik 
14: 460-462. 

- 1962. Versuche mit Häufeln verschiedener Anstell- und Seiten-
richtungswinkel. Grundlagen der Landtechnik 15: 37-47. 

- 1964. Ein Vergleich der Reihenabstände im Kartoffelbau. Der 
Kartoffelbau 3: 52-53. 

Thaer, R. 5 Claus, H-G. 1964. Untersuchungen zum Reihenabstand im 
Kartoffelbau. Landbauforschung Völkenrode 1: 75-78. 

Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos 1968 a. Joustopiikki-, 
lapiorulla- ja lautasäkeen sekä kamrikki- ja rankojyrän kokkareita 
rikkovasta ja maata hienontavasta vaikutuksesta. Moniste. 

Valtion maatalouskoneiden tutkimuslaitos 1968 b. Juolavehnän 
mekaanisesta hävittämisestä. 

Verfahren, Maschienen und Anlagesysteme filr die spezialisierte 
Kartoffelproduktion. Deutsche Agrartechnik 1966. 16: 117. 

	

95, 	West J. 1958. Mechanization of the potato harvest in the USA. 
Journal of Agricultural Engineering Research 2:172-178, 

	

96., 	Wilhelmy, D. 1958. Uber die Probleme und derzeitigen Lösungen 
der Kartoffelsammel- und vollernte. Diss. Kiel. 


