Neuvoja ja työkaluja koko viljelykierrolle
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Maan parhaaksi
olemassa yksi osatekijä, joka vaatii huomiota. Kestävyys. Se, että se maa jonka jätämme jälkeemme
on terve ja elinvoimainen, jotta se voisi yhä tuottaa
hyvää satoa ja ylläpitää hyviä elinolosuhteita. Lyckegård pyrkii edistämään kestävää kasvinviljelyä. Niin
maanviljelijöiden, kuin myös planeetan vuoksi.

Meillä on vain yksi maapallo, joten siitä tulee pitää
huolta. Maanviljelijät ovat tehneet sitä vuosituhansien ajan. Maata on käytetty ja hoidettu, jotta
ihmiset saisivat ruokaa lautaselleen. Aivan kuten
yhteiskuntammekin, on myös maanviljely kehittynyt yhä tehokkaampaan suuntaan tyydyttääkseen
kasvavan väestön tarpeet.
Kaikki hyvin toistaiseksi. Mutta tänä päivänä on

Tahdomme olla paras ystävä maalle.
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Neuvoja ja työkaluja
koko viljelykierrolle
Lyckegård alkoi yhdestä ainoasta koneesta, Combcutista, noin kymmenen vuotta sitten. Siitä lähtien on
tuoteportfoliomme kasvanut suuresti muun muassa istuttamiseen, mekaaniseen maanmuokkaukseen
ja rikkakasvien torjuntaan liittyvissä seikoissa, mistä olemme hyvin ylpeitä. Tavoitteenamme on
tarjota tuotteita koko viljelykierrolle, ja että puoleemme on mahdollista kääntyä viljelysuuntauksestasi
riippumatta jos sinulla on jokin erityinen ongelma johon tarvitset neuvoja, tai jos olet kiinnostunut
käyttämään jotakin koneistamme viljelyjärjestelmässäsi. Olemme iloisia, että voimme tarjota
asiakkaillemme Trefflerin, Köckerlingin ja Bionalanin koneita Lyckegårdin omien tuotteiden lisäksi.

Kevätkäsittely

Kun maata muokataan säännöllisesti keväällä
kahden viikon ajan Kvickfinnillä, pysyvät hankalatkin
rikkaruohot tehokkaasti loitolla. Jotta maa pysyisi
siistinä, voidaan siihen kylvää välisato kesän
ajaksi, joka syksyn tullen leikataan Kvickfinnin ja
Crimperrollerin yhdistelmällä ennen syyskylvöä.
Kevätkylvöä varten löytyy Köckerlingsin
tehokkaat kultivaattorit, jotka mahdollistavat
maanmuokkauksen ja hyvän kylvöalustan.

Keväällä on tärkeää pitää rikkaruohot loitolla
sokkoäestyksellä ja rikkaäestyksellä. Lyckegård
tarjoaa Trefflersin koko valikoiman, muun muassa
rikkaruohoäeksiä, jotka yksinkertaisella, mutta
täsmällisellä tekniikallaan pysäyttävät keväällä
kasvavien rikkaruohojen etenemisen.
Rikkaruohoille alttiiseen maahan on myös
mahdollista ajaa niin kutsuttu alkukesän kesanto.
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Välisadon niitto
Mekaaninen rikkakasvien torjunta

Kevätkylvö

Rikkaäestys

Kylvöalustan valmistelu
Syyskylvö

Riviäestys

Syyskäsittely

Niitto sadon yläpuolelta

Välisadon niitto

Valikoiva rikkaruohon leikkaus

Kylvö ja istuttaminen
myydä heidän rikkakasvileikkuriaan, joka leikkaa
siemenkodat sadon yläpuolelta, jotta siementen
leviäminen vähenee.
Alkuvuodesta 2021 ostimme Cameleonin, ja
saimme siten edistyneen koneen, joka mahdollistaa
muun muassa riviäestyksen ja rikkaäestyksen.
Tähän kategoriaan kuuluu myös Treffler
erityyppisillä yksinkertaisilla, mutta tarkoilla
rikkaäeksillään.

Kylvöön ja istuttamiseen tarjoamme
lippulaivaamme – Cameleonia – joka on
moduulisysteemi kylvöä, lannoitusta ja
rikkaruohojen torjuntaa varten. Se on kehitetty
toimimaan maanviljelijän viljelytoiveiden mukaisesti
sen sijaan, että tämän tarvitsisi sopeutua
kylvökoneeseen. Cameleonia voidaan käyttää
niin rivikylvöön kuin nauhakylvöön eri riviväleillä.
Yksinkertaisella napinpainalluksella kone muuttuu
tarkaksi riviäekseksi, jota voidaan käyttää traktorin
GPS-ohjauksella tai kameran avustuksella.
Koska olemme yhteistyössä saksalaisen
Trefflerin kanssa, voimme myös tarjota heidän
yhdistelmäkylvökonettaan, sekä eteen asennettavaa
pienkylvökonetta nurmiviljelyyn ja välisadon
kylvöön.

Syyskäsittely
Kun syksy saapuu, on aika sänkikynnölle, välisadon
leikkaukselle ja syyskylvöön valmistautumiseen.
Tähän suosittelemme Kvickfinniä välisadon
niittoon, ja Crimperrolleria kerääjäkasvien
alasajoon ja kasvimateriaalin nopeaan
hajoamiseen. Crimperroller voidaan myös yhdistää
suorakylvökoneen kanssa, jossa on korkea
teräpaine välisadon suorakylvöön. Olemme
nähneet tästä hyviä tuloksia suomalaisissa kokeissa.
Yleiseen syksyn maankäsittelyyn ja kylvöalustan
valmisteluun suositellaan Köckerlingsin ja
Trefflersin kultivaattoreita.

Mekaaninen rikkakasvien torjunta
Toimintamme alkoi mekaanisen
rikkakasvitorjunnan parissa, joten se on hyvin
lähellä sydäntämme. Aloitimme Combcutilla,
valikoivalla rikkakasvileikkurilla, joka kykenee
leikkaamaan rikkakasvit sadon seasta sitä
vahingoittamatta. Vuonna 2020 saapui Kvickfinn,
roottorikultivaattori joka nostaa ylös juuria, ja
taistelee siten tehokkaasti rikkakasveja vastaan
pitkäkestoisin tuloksin. Koska teemme yhteistyötä
Bionalanin kanssa, on meillä mahdollisuus

Lyhyesti sanottuna – olemme kanssasi koko
viljelykierron ajan!
Toivottavasti tapaamme!
Team Lyckegård

5

Kvickfinn

– monipuolista ja tehokasta maantyöstöä
Kun Boris Lindgård aloitti ekologisen viljelyn tilallaan Vaasassa, tuli rikkakasveista
hänelle pian ongelma. Standardikultivaattoreista ja muokkaimista ei ollut apua.
Ratkaisuksi löytyi Kvickfinn, kultivaattori hanhenjalkaterillä, joka ei pelkästään
tehoa rikkakasveihin, vaan sitä voidaan myös käyttää useissa mekaanisissa
käsittelyoperaatioissa.

Kvickfinn voidaan myös varustaa
HD-kelalla, jossa on jäykät
roottoritapit jotka silppuavat
nurmiviljelmän tehokkaasti.

Kuten nimikin vihjaa,

heittävät ne ylös ilmaan välineistön takana. Maa ravistuu

on Kvickfinn tehokas

pois juurista, mikä aiheuttaa rikkakasvien kuivumisen ja
kuoleman maan pinnalla.

ase juolavehnään, kuin

Viralliset tutkimustulokset Suomesta (LUKE)

myös muita rikkakasveja

osoittavat, että kolme ajokertaa Kvickfinnillä alkukesästä,

kuten ohdaketta, valvattia

touko-kesäkuussa, ja tätä seuraava viherlannoitusnurmi

ja hierakkaa vastaan.
Kultivaattorissa on

toimivat jopa 98-prosenttisesti ohdaketta vastaan, ja lisäsi

hanhenjalkaterillä

myös seuraavien viljasatojen määrää. Tämä toimenpide
on niin kutsuttu lyhyt kesanto, joka on erittäin tehokas

varustetut voimakkaat

esimerkiksi vaikeaa juolavehnäongelmaa vastaan.

S-piikit, jotka leikkaavat

Lyhyttä kesantoa voidaan käyttää jopa syksyllä

rikkakasvien juuret ja nostavat ne

sängen tai nurmen alasajoon, rikkakasvien torjuntaan tai

pinnalle. Perätyökalu, pyörivä noukin jossa on

kasvualustan muokkaamiseen ennen kevättä.

voimakkaat jousipiikit, jotka tarttuvat rikkaruohoon ja

Roottori

Bio

Premium

Tuotenimi

2750

3750

2150

2800

3250

3750

2750

3000

3350

4400

6200

Paino (kg)

1280

1850

1240

1600

1880

2140

1550

1680

1880

3600

5950

Työleveys (m)

2,75

3,75

2,15

2,80

3,25

3,75

2,75

3,00

3,55

4,4

6,2

3

4

2,4

3

3,5

4

3

3,20

3,85

2,9

3

"70150"

"100200"

"70120"

"80150"

"120200"

"140250"

"90150"

120160

"130200"

250350

"160350"

1/6

1/8

3/7

3/10

3/11

3/13

3/9

3/10

3/11

3/16

5/26

55

65

65

65

65

65

72

75

60-80

54

70

81

94

78

74

101

110

177

35

40

35

40

35

Kokoontaitettava kuljetusta varten

✔

✔

Hydraulinen syvyyssäätö edessä

✔

V-hihnaveto

✔

Kuljetusleveys (m)
Suositeltu HV
Akselit/jousipiikit
Akseleiden väli (cm)
Roottoripiikkien lukumäärä

68

Roottoripiikkien väli (mm cc)

40

Kaksoisketjut (ajoneuvon noukin)

94

40

✔

✔

Siirrettävät etupyörät,
portaaton säätö, rengaskaapimet,
hydraulinen noukin

✔
✔

✔

Valaistus

Valinnainen

Valinnainen

✔

HD-piikit, erikoishanhenjalkaterät,
kärjet, terämalli, pidempi runko ja
turvallisuusvälineet

Valinnainen

Valinnainen

Valinnainen
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Vuonna 2020 juolavehnä tuotti suuria ongelmia. Kaksi ajokertaa syksyllä Kvickfinnillä ja sitä seuraava kylmä talvi tuottivat
erittäin hyvän tuloksen.

“Hyvä vaikutus rikkaruohoja vastaan”
Suuret ongelmat peltovalvatin ja erityisesti
juolavehnän kanssa saivat Bengt Lärkan,
Finnängen Lantbrukin omistajan, etsimään luonnonmukaiseen viljanviljelyynsä
muita toimenpiteitä kuin kyntöä. Tuloksena oli 3,5 m mittainen Kvickfinn-kultivaattori standardihanhenjalkaterillä, joka hoiti
juolavehnän pois päiväjärjestyksestä.
Bengtillä oli ennen tapana suorittaa kokonaisvaltainen kevätkyntö, mutta siitä hän
on alkanut luopumaan suuren työmäärän
vuoksi. Tänä päivänä noin puolet alueesta
kynnetään, osa keväällä ja osa syksyllä, ja
maan tiivistäminen hoituu painavalla muokkaimella.
– Nykyisillä dieselin hinnoilla sitä haluaa
välttää raskasta maanmuokkausta niin pitkälle kuin mahdollista, hän sanoo.
Vuonna 2020 hän sai suuria ongelmia
juolavehnästä kevytmultaisemmille mailleen. Silloin hän oli vilkuillut Kvickfinniä jo
muutaman vuoden ajan.
– Mielestäni se oli mielenkiintoinen konsepti, ja kun näin sen vaikutukset ja tutkimustulokset, päätin viimein kokeilla.

Intensiivinen syyskesanto
Syksyllä 2020 huonokuntoisimmalta pellolta

niitettiin täysjyväsato, ja elokuussa sitä työstettiin kahteen otteeseen Kvickfinnillä 2–3
viikon välillä. Kovat sateet estivät kolmannen
ajokerran. Talvi oli erittäin kylmä, mutta
lumeton, mikä sai aikaan sen, että pinnalle
joutunut juolavehnä sai kunnolla selkäänsä.
Pelto kynnettiin keväällä, kevätvilja kylvettiin,
eikä juolavehnää ilmaantunut lähes ollenkaan.
– Juolavehnä oli suurimmilta osin poissa,
joten vaikutus oli uskomaton! sanoo Bengt
ja vihjaa, että tämä teki koko kokeilusta yhä
mielenkiintoisempaa.
– Tähän tulokseen olemme todella
tyytyväisiä!

Mahdollista nurmiviljelmän niitossa
Syksyllä tehtiin yksi ajokerta Kvickfinnillä
puimisen jälkeen, ja keväällä on tarkoitus
kyntää ja kylvää vilja uudestaan. Sitä Bengt
odottaa mielenkiinnolla.
Muitakin käyttöalueita Kvickfinnille on
pohdittu. Yksi ajatus on käyttää sitä nurmiviljelmän niittoon, johon sitä käytetään
useassa maassa ympäri Eurooppaa.
– Nurmi voi olla tajuttoman lujatekoista
täällä, hän kertoo, mutta sanoo, että yksi
ajokerta muokkaimella ennen käsittelyä
Kvickfinnillä saa varmasti aikaan hyvän
tuloksen.
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Finnängen
Lantbruk AB

Bengt ja Johan Lärka, Väse
Suuntaus:
Luonnonmukainen
viljanviljely
Alue: 200 hehtaaria
Viljelykierto: 7-vuotinen,
jossa 2–3 on nurmiviljelyä,
viljaa, herneitä, viljaa
Käyttää Kvickfinniä
rikkakasvien torjuntaan
syksyllä sadonkorjuun
jälkeen

Bengt Lärka

Välisadon niitto

Enemmän matoja, multaa ja
välisatoja Kvickfinnin avulla
Kun maanviljelijä ja luonnonmukaisen,
kyntämättömän maanviljelyn pioneeri
Jean-Frédéric Martin etsi laitetta välisadon
käsittelyyn, teki se hänestä Lyckegårdin
Kvickfinnin ranskalaisen jakelijan.

“Viiden Kvickfinnin
kanssa vietetyn
vuoden jälkeen
olen kasvattanut
maaperässä olevan
orgaanisen aineen
määrää 1,7 pistettä, ja vähentänyt
työmäärää 36 %”

Jean-Frédéric Martin,
Agrosoil, on Lyckegårdin
kokenut Kvickfinn-myyjä
Ranskassa ja osassa
Saksaa.

Jean-Frédéric Martin on yksi niistä, joilla on
suurin käytännön kokemus Kvickfinnistä.
Hän on myynyt vuoden 2019 alusta lähtien
useita laitteita Ranskaan, ja osaan Saksaa
yrityksensä Agrosoilin kautta. Hän kertoo
käyttävänsä Kvickfinniä kyntämättömässä
järjestelmässään, jonka hän kehitti jo vuonna 2000, eri tavalla, kuin miten sitä käytetään Pohjoismaissa.

Välisadon käsittely
– Ensisijaisesti käytän Kvickfinniä viherlannoituksen ja välisadon käsittelyyn, estääkseni eroosiota niin kuivissa, kuin märissä
olosuhteissa. Tavoitteeni on pitää maan
pinnalla niin paljon orgaanista materiaalia
kuin mahdollista estääkseni eroosiota, ja
koska se ruokkii matoja, sieniä ja bakteereita
maaperässä, hän sanoo.
– Viiden Kvickfinnin kanssa vietetyn
vuoden jälkeen olen kasvattanut maaperässä olevan orgaanisen aineen määrää
1,7 pistettä, ja vähentänyt työmäärää 36 %
paremman olki- ja rikkakäsittelyn ansiosta.
Tämä on vuorostaan lisännyt satoa.”

Ehkäisee sieniä
Sadonkorjuun jälkeen Kvickfinniä käytetään
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sänkipellon muokkaukseen ja rikkakasvien,
kuten ohdakkeen ja hierakan torjuntaan.
Koska kaikki orgaaninen aines päätyy pinnalle, kun sänki niitetään Kvickfinnillä, auttaa
kasvipeite säilyttämään kosteutta maaperässä ja estämään rikkakasvien kasvua.
– Toinen hyvä puoli on se, että kun mais
sisänki leikataan Kvickfinnillä ja orgaaninen
aines jää pinnalle, altistuu se auringon
säteilylle, mikä aiheuttaa mykotoksiinien
ja punahomeen kuoleman, eivätkä ne näin
ollen voi vaikuttaa seuraavaan satoon, mikä
on muussa tapauksessa suuri ongelma, hän
mainitsee.
Jean-Frédéric käyttää Kvickfinniä myös
kasvualustan valmisteluun ja välisadon
niittoon keväällä.

Uusia näkökulmia
Alussa Kvickfinnin käyttäjät olivat lähinnä
luonnonmukaisia maanviljelijöitä, mutta
Jean-Frédéric näkee nyt suurta kasvua
perinteisten viljelijöiden parissa, joilla on
ongelmia vastustuskykyisten rikkakasvien
kanssa, ja jotka tarvitsevat apuun mekaanisia metodeja. Kvickfinn on tehokas myös
hukkaperunan käsittelyssä, jossa mukulat
nostetaan pinnalle, ja ne kuolevat talvella.
Hän uskoo myös uusien, valuma-alueita
(joita on 40 % Ranskan pinta-alasta) suojaavien rajoitusten tarjoavan uusia näkökulmia
rikkakasvien torjuntaan ja maanmuokkaukseen.
– Glyfosaattikiellosta puhumattakaan!
päättää Jean-Frédéric.

Kultasädekaisla, Cyperus esculentus,
Kvickfinnillä torjuttu

Kultasädekaisla
Käytä Kvickfinniä:
 älisadon korjuuseen ja
V
viherlannoitusnurmeen
Multapitoisuuden lisäämiseen
maan pinnalla
 ikkaruohojen, kuten juolavehnän,
R
ohdakkeen ja hierakan torjuntaan
Sänkipellon niittoon
Kasvualustan muokkaamiseen
 osteuden säilyttämiseen ja
K
eroosion vastustamiseen

Uusi rikkaruohouhka, joka leviää
yhä pohjoisemmaksi Euroopassa,
ovat niin kutsutut C4-kasvit. Ne
hyödyntävät hiilidioksidia ja vettä
paremmin kuin tavanomaiset kasvit
(C3), ja tarvitsevat korkeampia
lämpötiloja kasvaakseen, joten ne
hyötyvät ilmastonmuutoksesta.
Kultasädekaisla, Cyperus esculentus,
on osoittautunut ongelmalliseksi
Ranskassa, minne se levisi tulppaanin
siementen mukana. Rikkaruoholla on
sipulimainen mukula, ja se kasvaa
15–20 cm syvyydessä maassa.
“Arviolta 80 % hiekkaperäisestä

maastamme on saastunutta,
ja kultasädekaislalla on korkea
vastustuskyky rikkakasvimyrkkyjä
vastaan. Tänä päivänä Kvickfinn
on suurelta osin ainoa työkalu,
jolla tätä voidaan hallita, koska
roottori nostaa mukulat maan
pinnalle kuivumaan. Kestää noin
14–21 päivää, kunnes mukulat
kuolettuvat. Ainoa vaihtoehto olisi
seuloa maaperä rantojen siivoukseen
käytetyllä laitteella, mutta se on
erittäin kallista, ja poistaisi kaiken
orgaanisen aineksen pinnalta”,
sanoo Jean-Frédéric Martin.

Päivitä kultivaattorisi!
Meiltä löytyy mittava kokoelma erilaisia hanhenjalkateriä ja kärkiä Kvickfinniin,
mutta myös muiden s-piikkimallien päivittämiseen. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja varaosaosastoomme saadaksesi lisätietoa koko tarjonnastamme!
Bogu kovaa maaperää varten
Hanhenjalkaterämme Bogu on optimaalinen kovan savimaan muokkausta varten,
rikkaruohojen torjuntaan ja välisadon korjuuseen. Työstösyvyys: 2–20 cm.

UUTUUS!

Uusi standardihanhenjalkaterä

Kesästä 2022 lähtien on Kvickfinn varusteltu uudella standardihanhenjalkaterällä,
niin kutsutulla Universal-hanhenjalalla. Se tarjoaa entistä paremman leikkuun kuin
aiemmat mallit, ja on optimaalinen rikkaruohojen torjuntaan ja maanmuokkaukseen
5–15 cm syvyydessä.

Suorat terät multamaahan
Eloperäiselle maalajille, jolla on taipumus paakkuuntua hanhenjalkakultivaattorilla
työstettäessä, löytyy myös tätä käyttötarkoitusta varten valmistettuja suoria teriä.
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Crimperroller
!

UUTUUS

Crimperroller löytyy nyt useassa työleveydessä!

Litistysjyrä on hyvä täydennys Kvickfinn-kultivaattorille välisadon korjuuseen, mutta siitä on
myös hyötyä yhdistettynä suorakylvökoneeseen, jotta voidaan kylvää suoraan rehevään
kasvipeitteeseen.

Vaihtoehto 1: Kerääjäkasvien kultivointi ennen
kevät- tai syyssadon kylvöä Crimperrollerilla edessä
ja Kvickfinnillä traktorin takana. Yhdistelmä niittää
kerääjäkasvit ja kasvinpalat jäävät pinnalle. Kylväminen voidaan tehdä kiekkokylvökoneella, jossa on
korkea teräpaine.
Vaihtoehto 2: Alkukesän kesanto, viherlannoitusnurmi ja syyssadon kylvö Tehokas lyhyt kesanto aikaisin kesällä ja 3–4 ajokertaa Kvickfinnillä 2–3 viikon
väliajalla rikkaruohojen torjumiseksi. Tämän jälkeen
kylvetään nopeasti kasvava viherlannoitusnurmi.
2–3 kuukauden päästä voidaan Crimperrollerilla
yhdistettynä suorakylvökoneeseen perustaa syysviljelmä, ja kerääjäkasvit antavat ravinteita, pitävät yllä
maan kosteutta ja estävät rikkaruohoja.

Onko sinulla suuri rikkakasviongelma?
Yhdistelmä Crimperroller + Kvickfinn pitää sisällään kerääjäkasvien kultivoinnin ja mekaanisen
rikkakasvien torjunnan ennen kylvöä. Esittelemme
kaksi vaihtoehtoa, joita voit soveltaa viljelykierrossasi Ajankohta ja se, mikä toimintatapa valitaan on
riippuvainen rikkaruohoista

Uudet Crimperrollerit ovat aatavilla työleveydessä 3, 4 sekä 4,5 metriä,
ja nyt myös kokoontaitettavana mallina kuljetusta varten.
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Onnistunut kokeilu
suorakylvössä Suomessa
Syksyllä 2020 aloitimme regeneratiivisen viljelykokeilun LUKE Ruukissa Suomessa, missä
syysvehnä ja kerääjäkasvit (herne ja kaura)
suorakylvettiin välisatoon Crimperrollerilla
alustaen, jonka jälkeen käytettiin TUME Nova
-kiekkokylvökonetta. Välisato kuihtui ja tarjosi
hyvän suojan rikkaruohoja vastaan rivien
välissä. Syysvehnän korjuu tuotti 3,5 tonnia,
herne/kaurasekoitus 3 tonnia ja pellolla on
hyvin vähän rikkaruohoja.
Ennen vuoden 2022 sadonkorjuuta on
Kvickfinniä käytetty kultivointiin ennen kylvöä
ja tämän jälkeen rikkaruohojen torjuntaan.
Sato on näyttänyt lupaavalta, ja odotamme
innolla kokeen lopputulosta!

Tekniset tiedot
3000

4000

4500

Työleveys, m

2,91

4

4,5

Kuljetusleveys (m)

2,99

2,99

2,99

Kokoontaitettava
kuljetusta varten

–

✔

✔

Paino (kg)

990

1750

1950

Vesitäyttö (l)

315

390

435

Kaikki mallit toimitetaan valaistuksen, varoituskylttien,
tukijalkojen ja kuljetussuojien kanssa. Lisäpainot voidaan
lisätä mukaan (21,5 kg / kappale).

Syysvehnän sekä kerääjäkasvien kylvö väkeväksi
välisadoksi muun muassa öljyretikan avulla.
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Cameleon – niin paljon muutakin
Cameleon on tapa
ajatella innovatiivisesti.
Kone on rakennettu
antamaan monia joustavia mahdollisuuksia,
ja korvaamaan useita
muita koneita ja työpanostuksen määrää.

Jos sinulta löytyy 100 hehtaarin maatila,
kasvatat laskentapohjaasi 400 hehtaariin
investoimalla Cameleoniin. Tuolloin laskemme mukaan sen, että laitetta käytetään
kylvöön, lannoitukseen sekä ensimmäiseen
että toiseen rivitykseen. Pinta-alaa voidaan
kasvattaa entisestään äestyksellä, rikkaäestyksellä, välisadon kylvöllä, nurmiviljelyllä
tai siemensatoviljelyllä silppuamisen tai
siemenkotien katkaisun yhteydessä. Kaikki
yhdellä ja samalla koneella, mikä tekee siitä
kannattavan pienemmillekin yksiköille.

Joustavuus ennen kaikkea
– Maanviljelijän tulee voida viljellä niin kuin
hän itse haluaa, eikä niin kuin kone haluaa,
tapaa Cameleonin keksijä Lars Askling
sanoa. Siksi hän nosti esiin koneen, joka
sopeutuu erilaisiin viljelyjärjestelmiin ja
jota voidaan käyttää useaan eri toimeen;
kylvöön, rikkaäestykseen, riviäestykseen,
äestykseen, lannoitukseen, sekä useisiin
yhdistelmäajoihin, riippuen siitä miten laite
varustellaan. Cameleon on myös mahdol-
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lista hankkia pelkkänä kylvökoneena tai
riviäeksenä, ilman muuta varustelua.

Levitä lannoite oikein
Cameleon on rakennettu optimoimaan
lannoitusteho jopa pitkäaikaisille lannoitteille, kuten esimerkiksi pellettimuotoisille
ekolannoitteille tai perinteisille NPK-lannoitteille. Moduuli kylvö- ja lannoitusfunktiolla
yhdistettynä rivinseurausjärjestelmään luo
uudenlaisen peltotyön, rivilannoituksen. Keväisin on nyt mahdollista vähentää kosteaan
maahan, syvälle satorivien väliin levitettävää
syyssadon lannoitusta.
Kun lannoite sijoitetaan syvälle kosteaan
maahan, alkaa lannoitusprosessi riippumatta sateesta. Cameleonin voimakas riviäestys
pehmentää ja ilmavoittaa maata, mikä lisää
mineralisaatiota ja optimaalisia olosuhteita
sadolle. Maanmuokkaus rivien välissä tarjoaa mineraaleja kasvavalle sadolle, ja lisää
tämän lisäksi sadon määrää, samalla kun
ravinnevalumat minimoituvat.

kuin vain kylvökone
Automaattinen rivinseurausjärjestelmä
Laite voidaan varustaa automaattisella rivinseurausjärjestelmällä Cameleonilla on kaksi järjestelmää automaattista
rivinseurausta varten, jonka ansiosta maanmuokkaus
voidaan toteuttaa suurella tarkkuudella kylvörivien välissä. Toinen järjestelmistä rakentuu kameratekniikalle, joka
tarkkailee kylvörivistöä ja välittää tiedon tietokoneelle,
joka kontrolloi laitteen työkalua rivien välissä. Kylvön ja riviseurannan välillä on helppo vaihtaa nopeasti, sillä työkalu liukuu hydraulisesti sivuttain, mikä minimoi vaihtoajan.
Toinen rivinseurantajärjestelmä sen sijaan toimii
traktorin GPS-järjestelmän avulla, jolla ohjataan laitteen
takarenkaita. Tämä on ainutlaatuinen tekniikka, joka tuo
rivinseurannan tarkkuuden uudelle tasolle tarkkuudessaan, mitä tällä hetkellä ainoastaan me voimme tarjota.

2.
2.
1.

1. 1:a körning kombinerar harvning och gödsling med Cameleon vilket ger tidigare gödsling än vad combis
1.fåEnsimmäinen
ajo
äestyksen
för att
en extra effekt på ogräs
dvs.yhdistää
fördröjd sådd).
2. 2:a körning sår huvudgröda (rad till breda band) och eventuell insådd (rad eller bred spridet). Sådd sker r
ja
lannoituksen
Cameleonilla,
ogräset får svårare att konkurrera om näringen samtmikä
att grödans rötter dras bort från det område som sen
rad placeras
mitt iaiemman
huvudgrödanslannoituksen
band vilket gör att huvudgrödan skyddar insådd från jordsprut i samba
sisältää
gps finns används båda markörerna vid 1:a körningen vilket gör det möjligt att gödsla rätt utan gps).
3. 3:e - 4:e
körning är hackningar som kanJos
kombineras
med insådder
(rad, band under jord eller bred spride
sijoituslannoituksella.
tahdotaan
tehdä

valekylvö, täytyy tämän tapahtua 7–10
päivän sisällä ennen varsinaista kylvöä, jotta
sillä olisi vaikutusta rikkaruohoihin.

Mullistava kylvötekniikka
Cameleon on rakennettu niin, että se voi kylvön yhteydessä leikata siemenet ja pitää säädetyn kylvösyvyyden,
riippumatta pohjan äestyksestä. Tästä huolimatta kylvöön, lannoittamiseen tai rikkakäsittelyyn varusteltuun
8 m Cameleoniin riittää useimmiten 160 hv traktori. Ominaisuudet ovat tärkeitä, jotta tulos olisi tasainen, ja jotta
maan tiivistyminen olisi mahdollisimman vähäistä kylvön
yhteydessä. Alhainen vetovahvuustarve tarkoittaa lisäksi
sitä, ettei suurempaan traktoriin ole tarvetta investoida,
jos investoi 8 m Cameleoniin.
Syvyyssäätö tapahtuu keskitetysti kaikille vantaille
yhtä aikaa, samaan aikaan kun vantaita kannatteleva teline pitää huolen siitä, että jokainen vannas seuraa maata
yksilöllisesti.
Tärkeä osa Cameleonin mahdollisuutta joustavuuteen
ovat kylvövantaat, jotka mahdollistavat täysin erilaiset
kylvöjärjestelmät, niin rivi- kuin nauhakylvöt.

\\

3.

2. Toisella ajolla kylvetään pääsato (rivi- tai
nauhakylvö) ja lisäkylvöt (rivikylvö tai levitys).
Kylvö tapahtuu suoraan lannoitteen päälle,
mikä aiheuttaa sen, että rikkaruohojen
on vaikeampaa saada ravinteita, ja että
sadon juuret saadaan pois alueelta, joka
myöhemmin äestetään. Lisäkylvö, joka
kylvetään riveihin sijoitetaan pääsadon
keskelle, ja se saa aikaan sen, että pääsato
suojaa myöhemmän äestyksen yhteydessä
lisäkylvöä (jos GPS:ää ei ole, käytetään
molempia kohdistimia ensimmäisen ajon
yhteydessä, mikä mahdollistaa oikean
lannoituksen ilman GPS:ää).
3. Kolmas ja neljäs ajokerta ovat äestyksiä,
jotka voidaan yhdistää lisäkylvöön (rivi- tai
nauhakylvöön maan alla, tai levitykseen
maan päälle, tai näiden yhdistelmällä).

0

Keskitetty syvyyssäätö jokaiselle vantaalle varmistaa,
että ne seuraavat maata yksilöllisesti. Ainutlaatuinen
telineemme takaa sen, että jokainen vannas on täysin
sivuvakaa.
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Säädettävät takarenkaat, joita ohjataan kameralla
tai yhdessä traktorin GPS:n kanssa, tekevät pellon
mutkista ja epätasaisuuksista helppoja käsitellä.

FLEXIBILL; Yksi vannas – useita yhdistelmiä

Rivikylvöä
ilman
leikkaamista

Rivikylvöä
leikkaamisella

Nauhakylvöä
leikkaamisella

Rivikylvöä
leikkaamisella
(siemenet)

Nauhakylvöä
leikkaamisella
(siemenet)

Äestys
25 CC
Äestys
50 CC

Voidaan myös yhdistää
erityyppisten leikkureiden ja
offsetleikkureiden kanssa.

Offsetleikkuri mahdollistaa rivietäisyyden
säätämisen äestyksen aikana 25 senttimetristä
50 senttimetriin muutaman minuutin aikana.
14

Q-Bill
hienostuneeseen äestysjärjestelmään

Nopeat leikkurinvaihdot
pikakiinnikkeellä.

Kylvä ja äestä –
samanaikaisesti!
Cameleonin ainutlaatuinen rakenne luo täysin uusia ajomahdollisuuksia, ja monia toimia voidaan tehdä samanaikaisesti. Kiitos Cameleonin rivinseurausominaisuuksien
on äestys, rikkaäestys, ja siemenkotien katkaisu mahdollista vahingoittamatta satoa. Kun automaattinen rivinseuraaminen ja kylvöyksikkö yhdistetään, voidaan viljasatoon
esimerkiksi luoda siemennurmi.
Tietyt ajot voidaan suorittaa samanaikaisesti. Esimerkiksi lannoitetta voidaan levittää samaan aikaan, kun rivien välejä rikkaäestetään. Siemenkotien katkaisu onnistuu
myös samaan aikaan lannoituksen kanssa. Cameleon voi
myös rivikylvää tai nauhakylvää lisäkylvöä maan päälle
tai alle, samaan aikaan kuin se riviäestää. Rikkaäestyksen
yhteydessä laite voi myös rivikylvää maan alle, tai levittää
kylvön maan päälle.

Cameleon vähentää rikkaruohoja enemmän verrattuna
perinteisiin riviäeksiin. Tämä johtuu siitä, että teline ei
suurelta osin liiku lähes lainkaan sivuttain, ja mahdollistaa näin äestyksen lähempänä riviä.
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Cameleon
kylvökone ja riviäes
Modulaarinen
järjestelmä
yksilölliselle
maanviljelijälle!

Cameleon-kylvökone on joustava kone sille,
joka tahtoo kylvää, levittää lannoitetta ja
tehdä useita rikkaruohon poistoon liittyviä
toimenpiteitä kylvörivien väleissä, kuten
esimerkiksi riviäestystä riviseurannalla.
Mutta tiesitkö, että voit saada
Cameleon-riviäeksen samalla tarkkuudella
kuin täysin varustellun Cameleonkylvökoneen? Riviäeksemme löytyvät niin
kannettavana kuin hinattavanakin äeksenä,
nauhakylvetylle tai rivikylvetylle sadolle,
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useassa eri työleveydessä. Hinattavassa
äeksessä on valinnaisena ohjattavat
renkaat, jotka tekevät äeksestä ihanteellisen
epätasaisella maalla. Ohjattava akseli antaa
tarkkuutta rivien seurantaan traktorin
GPS:n kautta (vaatii RTK:n), jolloin laitetta ei
tarvitse varustaa kameralla.

Pääse eroon rikkakasveista rivien väleissä –
todellista tarkkuusäestystä Cameleonilla!

Hinattava kylvökone

Kannettava
riviäes

Hinattava riviäes

Työleveys

4

6

8

9

4

6

8

9

12

4

6

8

Vetovahvuustarve (hv)

70

110

140

160

55

80

110

120

160

55

80

110

Paino, riippuu varustelusta. Riviväli, mm (kg)

4100

4800

5300

5800

3300

4000

4500

5000

6900

1900

2600

3100

4

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Kuljetusleveys (m)
Kiinteä akseli, sisältää
renkaan 340 mm

-

✔

-

Ohjattava akseli, sisältää
renkaan 800 mm

✔

valinnainen

-

Ohjattava akseli, sisältää
renkaan 380 mm

valinnainen

valinnainen

-

Säädettävä tukijalka

valinnainen

valinnainen

-

Kokoontaittuva teline

valinnainen

valinnainen

valinnainen

Varusteltu LS:ää varten

valinnainen

valinnainen

valinnainen

Kylvöyksikkö viljalle,
siemenille, pelleteille

✔

-

-

Kylvöyksikkö pienet
siemenet

valinnainen

Hydraulinen tuuletin
(70l/min)

✔

valinnainen
valinnainen

valinnainen

P.T.O-tuuletin

valinnainen

valinnainen

Venttiili Biovinassille
(nestemäinen)

valinnainen

-

Äes kylvöön

✔

-

-

Äes riviäestykseen

valinnainen

✔

✔

Kamerajärjestelmä
rivinseurantaan

valinnainen

valinnainen

valinnainen

Kohdistimet

valinnainen

-

-

Flexibill (vannas
kylvöön/riviäestykseen)

✔

-

-

Q-System
(vannas riviäestykseen)

valinnainen

✔

✔

Ohjattava akseli: Antaa mahdollisuuden rivinseurantaan traktorin tarkkuudella (GPS-laitteella), eli ilman kameraa
(vaatii RTK:n)
Kokoontaittuva (manuaalinen) teline: Mahdollistaa mm. pienemmän kuljetusleveyden (3,8m → 3,2m)
Tarjoamme myös kannettavaa riviäestä 9 m työleveydessä.
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Cameleon ja kolme ääntä
Eräät tyytyväiset asiakkaamme kertovat
laitteen parhaimmista puolista.

Monipuolisuus,
tarkkuus, ja että on
mahdollista tehdä
hienoja kylvöjä
samalla kun äestää,
mikä on tärkeää kun
työstää välisatoa ja
siemenviljelyä.

Joel Månsson
Norra Knästorp, Skåne

Se kylvää tasaisesti
vaikka se ei olisi
suorassa, kylvää hyvin
kosteaan maahan ja
antaa erittäin tasaisen
tuloksen. Sillä on hyvä
lannoittaa keväällä ja
perustaa välisatoja.

Petter Bergvall
Säffle, Värmland
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Sen laatu ja
luotettavuus, ja että
sillä saa hienot sadot.

Roland Höckert
Järpås, Västergötland

“Cameleon on tarkasti
suunniteltu kone”
Jerry Beccau on koneenkuljettaja Lejonets
Produktionissa Vikbolandetissa, Itä-Göötanmaalla. Vuonna 2019 he vaihtoivat
Rapidinsa Cameleoniin, jotta he voisivat
lisätä panoksia rikkakasvien torjuntaan
viherkierrossaan.
Svennebyn tila oli yksi suurimmista maatiloista Ruotsissa, joka aloitti luonnonmukaisen
viljelyn, ja käytti vielä muutama vuosi sitten
perinteistä välineistöä kylvöön ja rikkaruohojen
torjuntaan.
– Syy siihen, että päätimme ostaa Cameleonin, oli koska toimintapäällikkö halusi kehittää viljelyä, poistaa lisää rikkakasveja, ja tehdä
viljelystä tuottoisampaa, kertoo Jerry Beccau.
Valinta osui Cameleoniin yhdeksän metrin
työleveydellä, yhdistetyllä kylvökoneella ja
äeksellä vuosimallia 2019. Se on lisävarusteltu
C-venttiilillä, hydraulisella tuulettimella, ohjat-

tavilla renkailla, CC 321:llä, 230 F -leikkurilla,
Flexibill CS:llä, sekä kameralla ja kohdistimilla.
Kylvökone yhdistettynä äekseen sopii
hyvin viljelyjärjestelmään, jossa viherkierto
koostuu niin viljasta kuin öljykasveista, härkäpavusta ja monivuotisesta nurmiviljelmästä.
– Meillä on koneelle käyttöä ympäri
vuoden. Tähän mennessä se on käsitellyt noin
1 653 hehtaaria! sanoo Jerry Beccau hyvin
tyytyväisenä.
– Se on huolella suunniteltu monelta näkökannalta, tarkoin harkittu rakenne ja sulavasti
liikkuva kaarteissa. Vaikka meillä on paljon
kiviä, pärjää se silti, ja kuluvat osat on helppo
vaihtaa. Kun laitetta oppii käyttämään, on sitä
yksinkertaista ohjata. Cameleon vaatii hieman
enemmän alkuvalmisteluja, mutta se ei vaadi
paljoakaan hevosvoimia (170), mikä on hyvä

Lejonets Produktion AB
Patrik Leo, Vikbolandet
Suuntaus: Luonnonmukainen viljanviljely, maitoja lihatuotanto
Alue: 410 hehtaaria
Viljelykierto: Syysrapsi,
syysvehnä, härkäpapu,
syysvehnä, kolmivuotinen
nurmiviljelmä
Käyttää Cameleonia kylvöön ja äestykseen, sekä
lannoitukseen EkoVäxt
pelleteillä.

asia. Sehän on kuitenkin yhdeksän metriä leveä! Teline on jämerä eikä liiku sivuttain, mikä
todella hyvä.

Jerry Beccau on tyytyväinen 9m Cameleoniin,
jonka he ostivat vuonna
2019, ja joka tähän
mennessä on käsitellyt
1 653 hehtaaria.
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Combcut

– leikkaa rikkaruohoja ja kustannuksia
Idea ja kekseliäs maanviljelijä. Se oli mitä vaadittiin siihen, että Combcut syntyi 2000-luvun alussa.
Siitä lähtien on tämä ainutlaatuinen, mutta suorasukainen tekniikka kehittynyt, voidakseen tarjota
käyttäjäystävällisen ja tehokkaan apuvälineen valikoivaan rikkaruohon torjuntaan vahingoittamatta
pääsatoa.

Combcutin tekniikka on mekaaninen ja yksinkertainen,
mistä syystä se on hyvin luotettava, matalakustanteinen ja varaosat ovat halpoja. Se on kevyt eikä vaadi
suurta vetovahvuutta, noin 60 hv. Suositeltu ajonopeus
on noin 10–15 km/h, riippuen siitä, miltä pelto näyttää.
Tämä tarkoittaa korkeaa tehokkuutta, alhaista energiankulutusta, ja siten alhaisia käyttökustannuksia.

Rikkaruohot eivät aiheuta vain korkeampia kuivaus- ja sadonkorjuukustannuksia, vaan johtavat myös
matalampiin tuloihin, sillä sato jää vähäisemmäksi.
Combcut vähentää sekä rikkaruohojen ilmaantuvuutta,
että rikkaruohojen torjunnan kustannuksia.

Combcut tehoaa.. Tässä tapauksessa on tärkeää
katsoa sitä, kuinka satokasvit ja rikkakasvit eroavat
toisistaan fyysisesti. Jotta Combcut tekisi hyvää jälkeä,
täytyy satokasvin olla kevyempää ja pehmeämpää kuin
rikkaruohon torjunnan aikana. Tällöin on paksumpi
ja jäykempi rikkaruoho helpompi leikata oikeanlaisilla
terillä satokasvien pohjalta, ilman että se vaikuttaa
satoon.

Paljon hyödyllistä tietoa Combcutin
käytöstä löytyy osoitteesta
www.lyckegard.com!

Ajattele fyysistä eroa!
Meiltä kysytään usein, minkälaisiin rikkakasveihin

Combcutin ainutlaatuinen teknologia on rakentunut fyysisiin eroihin satokasvien ja rikkaruohojen välillä,
ja mahdollistaa rikkaruohojen leikkauksen maan pinnalta, ilman että se vaikuttaa satoon.
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Cirsium arvense ja monta muuta
Pelto-ohdake on esimerkki yksi monista rikkakasveista, joka on mahdollista leikata kasvavan
sadon seasta. Tämä on paras suorittaa silloin, kun
ohdakkeella on 2–3 lehteä, ja se on ehtinyt venähtää hieman. Kun ohdake leikataan näihin aikoihin,
ohdakkeen kasvu myöhästyy ja sen kehitys ja suuri
juurijärjestelmä väsyy. Combcutia voidaan käyttää
myös myöhemmin leikkaamaan kukkien nuppuja
ja siemenkotia sadon päältä estämään siementen
leviämistä.
Kun puhutaan Combcutin käytöstä eri satokasvien kanssa, toimii se parhaiten viljassa ja nurmiviljelyssä, eli kasveissa joissa on pehmeät varret,
jotka liukuvat terien välistä ja estävät leikkauksen.
Leikkuu viljan seasta tulisi tehdä ennen kuin vilja
tuottaa siemeniä.

Tekniset
tiedot

Bio 6200

Bio 9200

Leveys (m)

6,24

9,24

Korkeus (m)

1,25

1,25

Pituus (m)

1,5

2,35

Paino (kg)

950

1250

Terien lukumäärä (kpl)

158

232

Korotusadapteri

Valinnainen Valinnainen

Korotusadapteri hydraulisella kaltevuuden säädöllä

Valinnainen Valinnainen

Sähköinen teränsäätö

Esimerkkejä rikkaruohoista,
joihin Combcut tehoaa
Pelto-ohdake, Cirsium arvense
Rikkasinappi, Sinapis arvensis
Poimuhierakka, Rumex crispus
Peltovalvatti, Sonchus arvenis
Voikukka, Taraxacum
Jauhosavikka, Chenopodium album
Ruiskaunokki, Centaurea cyanus
Peltosaunio, Tripleurospermum perforatum
Sokerijuurikkaan siemenkoda

-

Kiinteät tukirenkaat

Valinnainen Valinnainen

Tukirenkaat kääntyvillä
pyörillä

Valinnainen Valinnainen

Kokoontaittuva kuljetusta
varten
Kuljetusmitat

Hydrauliset sylinterit
Pituus 3 m /
Korkeus 2,70 m

Kelankäyttö

Hydraulinen
moottori suoraan
akselin päällä

Jousitus

Kolmipistekiinnitys

Ainutlaatuinen rikkaruohojen torjuja sai alkunsa
Maanviljelijä Jonas Carlsson Blekingestä aloitti vuonna 1999 viljelemään KRAV-merkittyä
viljaa tilallaan Karlskronan lähellä. Pian hän
sai ongelmia ohdakkeiden sekä muiden rikkakasvien kanssa, eikä Jonas löytänyt minkäänlaisia keinoja torjua ohdaketta, varsinkaan
silloin, kun se oli jo ehtinyt levitä kunnolla.
Eräänä päivänä, kun hän meni pellolle ja
antoi viljan liukua sormiensa lomasta, hän sai
idean. Hän huomasi, että satokasvit liukuivat
sormien läpi, mutta paksumpi ja jäykempi
ohdake jäi kiinni. Niin syntyi Combcut.
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Reagoi ohdakkeeseen ajoissa

– uusia tutkimustuloksia rikkaruohojen torjunnasta
Ajoitus on kaikista tärkeintä mekaanisessa
rikkaruohojen torjunnassa, mutta uusi tutkimus osoittaa, että reagoimme niihin usein liian
myöhään, voidaksemme tehokkaasti vaikuttaa
vaikeisiin rikkaruohoihin, kuten ohdakkeeseen ja
peltovalvattiin.

Ruotsin Maatalousyliopiston (SLU) tutkijat ovat viime
aikoina esittäneet, että tämä tapahtuu jo aiemmin.

Aikainen reagointi
Viimeisen kymmenen vuoden aikana SLU:ssa on
järjestetty useita laatikko- ja peltokokeita, jotta
rikkaruohojen kompensaatiohetki löydettäisiin, ja
on myös kokeiltu kemiallista ja mekaanista rikkaruohojen torjuntaa, sekä leikkaamista Combcutilla.
Tutkijat ovat keskittyneet suurimmilta osin pelto-ohdakkeeseen ja peltovalvattiin, mutta vuonna 2017 he
lisäsivät juolavehnän mukaan tutkimukseen. Tulokset
näyttävät, että peltovalvatti saavuttaa alhaisimman
maanalaisen painonsa silloin, kun sillä on 4–5 lehteä,
ja ohdakkeen kompensaatiohetki tapahtuu jo ennen
lehtien ilmaantumista. Alustavat tulokset näyttävät,
että jopa juolavehnän kompensaatiohetki tapahtuu jo
ennen kolmen lehden kehittymistä.

Elin Laxmar
Agronomi & markkinointiasiantuntija, Lyckegård Group
AB

Rikkaruohoja vastaan taistellaan tehokkaimmin niiden kompensaatiohetkellä, eli siis ajankohtana, jolloin
fotosynteesi ja soluhengitys ovat samassa suhteessa,
juuriin varastoidut ravinteet on käytetty kasvin maanpäällisten osien kehittämiseen, ja kuiva-aineen määrä
juuristossa on pienimmillään. Tuolloin rikkaruohojen
vastustuskyky mekaanista työstämistä kohtaan on
matalimmillaan, ja työstämisellä on paras mahdollinen vaikutus rikkaruohoja vastaan. Pitkään on puhuttu, että yleisimpien rikkakasviemme kompensaatiohetket tapahtuvat silloin, kun pelto-ohdakkeessa on
8–10 lehteä, peltovalvatissa 5–7, ja juolavehnässä 3–4.

Nosta juuret ylös...
Ehdottomasti paras diagnoosimetodi rikkaruohon
suhteen, on mennä ulos pellolle ja tehdä arviointi.
Miltä pellolla näyttää? Kuinka suuria rikkakasvit ovat?
Jotta rikkaruohot kuten peltovalvatti, ohdake ja juolavehnä saadaan pitkävaikutteisesti nujerrettua, täytyy
rikkaruohot leikata niiden kompensaatiohetkellä.
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Peltovalvatti 4 lehteä

Pelto-ohdake 2 lehteä

Kuva osoittaa miltä peltovalvatti ja ohdake näyttävät kompensaatiohetkellään.

Pelto-ohdake 3 lehteä
Kuva: Varwi Jacob Tavaziva

Kun juuret leikataan, nostetaan ja samalla viskataan
ilmaan, niin että ne päätyvät maan pinnalle, juuristo heikentyy, ja pellon saastuminen vähenee ajan
kanssa. Aja Kvickfinnillä mieluiten 1–2 kertaa keväällä
viikko ennen kylvöä. Tuolloin saat maan työstettyä
hienoksi, ja samalla hyvän vaikutuksen rikkaruohoja
vastaan. Jos rikkaruoho-ongelmasi on suuri, voi intensiivinen lyhytkesanto, noin 6–8 viikkoa, ja 3–4 ajokertaa olla ajankohtaista keskikesällä ennen syyssadon
kylvöä.

... tai leikkaa ohdake pois.
Ohdakkeen leikkaaminen Combcutilla sen kompensaatiohetkellä ei toimi, sillä ohdake kasvaa liian lähellä maata tuona ajankohtana. Suosittelemme siksi
ajamista silloin, kun ohdake on kasvanut korkeutta.
Myöhemmällä ajolla voi myös olla oikein hyvä
vaikutus. Ruotsin maatalousyliopiston laatikkoleikkuukokeessa kävi ilmi, että jopa myöhempi ajokerta
vähentää rikkaruohon maanalaista biomassaa. Tässä
on kuitenkin satokasvin kilpailulla, konkurrenssilla,
erittäin suuri rooli. Kaaviosta näemme, että leikkuu
(viiva J–L, katso selitys kuvan alla) yhdistettynä kevätviljan voimakkaaseen konkurrenssiin antaa parhaan
tuloksen. Ainoastaan leikkuu vähensi maanalaisen
kuiva-aineen määrää ohdakkeen tapauksessa 18–36
prosenttia, mutta yhdistettynä sadon kanssa se väheni 71–82 prosenttia.

Pelto-ohdakkeen maanalaisen kuiva-aineen tuotanto
(g/ruukku) eri käsittelytavoissa.
A = pelto-ohdake, ei leikkausta B = pelto-ohdake, aikainen
leikkuu C = pelto-ohdake, myöhäinen leikkuu D = peltoohdake, aikainen + myöhäinen leikkuu I = pelto-ohdake
+ ohra, ei leikkuuta J = pelto-ohdake + ohra, aikainen
leikkuu K = pelto-ohdake + ohra, myöhäinen leikkuu L =
pelto-ohdake + ohra, aikainen + myöhäinen leikkuu

Lyhyesti sanottuna...
●U
 udet kompensaatiohetket:
Ohdake; 2–3 lehteä Peltovalvatti; 4–5 lehteä

MCPA:n veroinen

●M
 ekaanisen peltovalvatin ja ohdakkeen käsittelyn

Ruotsin maatalousyliopistolla on ollut useita Combcutiin liittyviä tutkimusprojekteja, ja se on osoittanut
tehokkuutta ohdaketta vastaan. Toistuva harvennus
vuoden aikana on myös osoittanut heikentävän
vaikutuksensa ohdakkeeseen. Käsittely oikeana
ajankohtana voi myös vaikuttaa yhtä tehokkaasti kasvuun, kehitykseen ja siementen tuottamiseen kuin
kemiallinen käsittely MCPA:lla.
Mekaaninen käsittely ei kuitenkaan ole mikään
nopea ratkaisu, vaan vaatii toistoja jälkeenpäin, kun
rikkaruohot lähtevät taas kasvamaan.

tulisi tapahtua aiemmin, kun aikaisemmin on luultu,
jotta juuristolle saadaan aikaan heikentävä vaikutus.
●A
 ja niin aikaisin rikkaruohojen kasvuvaiheessa kuin
mahdollista! Pidä peltoasi silmällä, ja opi tuntemaan
rikkaruohosi. Toistoja saatetaan tarvita.
●L
 eikkuu Combcutilla oikeaan ajankohtaan voi
saada aikaan hyviä tuloksia, joita voidaan verrata
kemialliseen torjuntaan
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