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- M E N E T E L M I Ä 

Kylvön käyttö uudistamismenetelmänä näyttää lisääntyvän varsinkin 

Pohjois- Suomessa . Tavallisimmin kylvö suoritetaan maassamme ihmis

työnä . Koneellisten kylvölaitteiden käyttö on toistaiseksi ollut 

vähäistä . Tässä selosteessa es itellään käs ityövälineiden lisäksi 

tärkeimpiä koti- ja ulkomaisia koneellisia kylvölaitteita . 

1 KÄSI1KYLVÖ 

Yleisimmät kylvömenetelmät maassamme ovat tavallinen ruutukylvö ja 

vakoruutukylvö . Auralla muokattujen alueiden kylvöä varten on ke

hitetty Ja~ne-kylvökeppi (kuva 1, s. 3 ). Kylvökcp9iä työnnetään 

piennarta pitkin . Maahan syntyy tällöin pieni vako, johon varressa 

olevasta reiästä siemenet tippuvat määrävälein . Siemensäiliönä on 

ontto varsi, ja siP.menmäärä on säädettävissä . Laitteella kylvö su

juu lähes kävelyvauhtia. 

Auratulle alueelle sopii myös heilurilaite (kuva 2 , s . 3 ) . Sitä 

kannetaan kaulassa ja pidetään rinnan päällä . Siemensäiliön poh-
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jasta lähtee läp i näkyvä muoviputki , joka ulottuu lähes maahan as -, 

t i. Muoviputken a lapäässä on kumirEngas, johon kiinnitetään noin 

70 cm:n pi tuinen puu$auva. Laite toimii siten, että kylväjä he i

luttaa toise l la kädellä s i emensäiliötä, jolloin siemenet putoavat 

muoviputk8en . Toisella kädellä ohjataan puusauvan avulla putkesta 

tul eva siemen haluttuun pai kkaan. Siemenmäärä on säädettävi ssä . 

Laitteen etuna on se, että kylvökohde voidaan valita ja kylväminen 

tapahtuu lähes käve l yvauhtia . 

2 KONEELLISIA KYLVÖLAITTEITA 

Kylvötöiden koneellistaminen on tapahtunut tavallisesti siten, 

että itse kylvölaite on liitetty johonkin traktorin vetämään maan

muokkausvälineeseen . Tällöin voidaansuorittaauseita työvaihei ta 

yhdellä ajokerralla , mikä luo edellytykset koneellisten kylvömene

telmien taloudellisuudelle . Es imerkiksi Lamu- kylvökoneet suorit

tavat samanaikaisesti vesi talouden järjestelyn, maan muokkauksen ja 

tiivistämisen, lannoituksen ja kylvön . Lamu- kylvökoneita on neljää 

eri mallia . Uusimman malli·n, Lamu IV: n (kuva 3, s . 3), edessä on 

rotavaattori, joka muoklcaa maata noin 1.5 m:n leveydeltä . Rota

vaattorin edessä on kaksisiipineo aura, joka tekee vesivaan ja 

palteet . Siemenen peittämisen ja turpeen tiivistämisen suoritta

vat molemmilla sivuilla olevat jyräpyörät. 

Ruotsissa Mo och Domsjö Aktiebolag on kehittänyt Robertsfors - kyl

völaitteen (kuva 4, s . 3) . Se on asennettu laikkuripyörän perään . 

Laikkuripyörien pyöriessä haluttu määrä siemeniä putoaa automaat

tisesti laikkuihin . Traktorin kuljettaja pystyy koko ajan tark

kailemaan siementen putoamista laikkuihin . Tämä on aikaansaatu 

valokennojen ja vilkkuvalon avulla . Laitteen tuotos on keskimää

rin 0 . 5 ha/tehotunti ja käytetty siemenmäärä 0 . 5 kg/ha . Ruotsissa 

tehtyjen inventointien mukaan myös biologiset tulokset ovat olleet 

varsin tyydyttäviä . 

H-C Furrow Seeder on USA:ssa kehitetty paineilmaan perustuva kyl

völaite (kuva 5, s . 3 ) . Laitteen edessä on pieni aura, joka pois

taa pintamaan . Vars inaisen kylvöosan muodostaa tyhjiöpyörä. Sen 

toimintaperiaate on seuraava . Ohuet tyhjiöputket pyörivät siten, 
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että ne ala-asennossa ovat siementen yläpuolella. Tällöin putkes

sa vallitsevan alipaineen ansiosta putken suuhun tarttuu määrätty 

määrä siemeniä. Kun tyhjiöputki on pyörähtänyt pois siemensäili

östä, alipaine lakkaa, jolloin siemenet putoavat maahan . Takana 

oleva tiivistyspyörä tiivistää s i emenet . Tällaisen laitteen etuna 

on se, että siemenet saadaan vahingoittumattomina maahan . 

Rome Seeder on myös USA:ssa kehitetty traktorin perässä vedettävä 

kylvölaite (kuva 6, s . ) ) . Siinä on edessä neljä lautasta, jotka 

kääntävät maata muodostaen kylvöpenkin . Takana on kaksi tiivis

tyspyörää ja niiden yläpuolella siemensäiliö . Siemenet putoavat 

tiivistyspyörien väliin . Etumainen pyörä tiivistää kylvöalustan 

ja jälkimmäinen painaa s iemenet maahan . Texas Seeder on edelli

sestä laitteesta kehitetty uudempi malli (kuva 7, s . ~ ) . Laite 

on asennettu kahden autonpyörän varaan . Pyörien välissä on 18 

tuuman läpimittainen uurteinen tiivistyspyörä , joka valmistaa kyl

vöalustan . Siemenputki on sijoitettu takimmaisen sileäpintaisen 

tiivistyspyörän eteen. Laitteen tuotokseksi on ilmoitettu 0.8 ••• 

1 . 2 ha/h olosuhteiden mukaan . Kylvökustannukset ovat olleet 

keskimäärin 17,5 dollaria/ha . 

Erityisesti Neuvostoliitossa on kiinnitetty suurta huomiota kylvö-
V 

laitteiden kehittämiseen . SZN- 1 on traktorin perässä vedettävä 

yksirivinen kylvölaite (kuva 8, s . 5) . Sillä voidaan kylvää sekä 

käsittelemättömään että käsiteltyyn maahan . Laitteen edessä oleva 

vannas avaa kylvövaon . Itse kylvölaite on ketjukäyttöinen, ja se 

on asennettu takana olevan tiivistyspyörän yhteyteen . Laitteen 

paino on 360 kg ja käytetty siemenmäärä 4 ••• 19 kpl/juoksumetri . 

PDN- 1 on erityisesti havupuiden kylvöä varten kehitetty laite, joka 

auraa samanaikaisesti (kuva 9, s . 5 ) . Se soveltuu kivisillekin 

kohteille. Laite painaa 700 kg ja sen tuotokseksi on ilmoitettu 

15 km/8 h . SLP- 1,3 on myös havupuiden kylvöön tarkoitettu hiek

kamaille soveltuva kaksirivinen kylvölaite (kuva 10, s . 5) . Sie

menen peittämisen suorittavat erityiset laitteen perässä vedettä

vät 11kammat 11 • Riviväli on säädettävissä välillä 1.3 ••• 3 . 0 m. 

Laitteen paino on 470 kg . 
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Kuva 7. Texas Seeder Kuva 8. SZN-1-kylvölaite 

Kuva 9. PDN-1-kylvölaite Kuva 10. SLP-1, 3-kylvölaite 

Kuva 11. MLTI-1-kylvölaite Kuva 12 . MLTI-2-kylvölaite 
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Varsinkin suojametsien perustamisessa käytetään yksirivisiä MLTI -1 

ja kaksirivisiä MLTI-2-kylvökoneita (kuvat 11 ja 12, s. 5). Ne 

soveltuvat parhaiten helppoihin olosuhteisiin~ MLTI-1:n paino on 

223 kg ja tuotos 1 . 6 ha/h 9 kun riviväli on 2 ~5 m. Samalla rivivä

lillä MLTI- 2 :n tuotos on 1.8 ha/h . 

USA:ssa, Kanadassa ja Neuvcstoliitossa on kylvöä suoritettu myös 

helikopterilla tai lentokoneella. Se edellyttää kuitenkin teho

kasta kivennäismaan paljastamista ja laajoja yhtenäisiä uudistus 

aloja tai työmaakeskityksiä ja vaatii melko runsaasti siementä . 

Näistä syistä lentokylvö ei liene meidän oloissamme kovinkaan käyt

tökelpoinen menetelmä . 

3 KUSTANNUKSISTA 

Kylvömenetelmää valittaessa tärkeimpiä valintaperusteita on mene 

telmän taloudellisuus . Metsäntutkimuslai toks,en kokoaman tilaston 

mukaan kylvettäessä muokattuun maahan ihmisvoimin tuotos on kes 

kimäärin 0 . 48 ha/p.,kun kylvökohtia on 2 500 kpl/ha . Vastaaviksi 

käsinkylvökustannuksiksi on saatu 82,20 mk/ha . 

Nykyisten kokemusten perust6ella arvioidaan muokkauslaitteeseen 

kiinnitettävän kylvölaitteen vuotuiseksi käytäksi 350 h, poiste 

ajaks i 8 v ja tuotokseksi 0.5 ha/käyttötunti . Näillä edellytyk

sillä kylvölaitteen kustannukset saavat olla korkeintaan 37,80 

mk/käyttötunti ja hankintahinta noin 82 000 mk, jotta kylvölaite 

olisi käsinkylvöä edullisempi . 

Koska kylvölaitteiden hinta on noin 20 000 mk tai sen alle, koneel

linen kylvö on tämän laskelman mukaan huomattavasti edullisempi 

kuin ihmistyönä suoritettu kylvö. 

Eri menetelmien välisessä vertailussa on kuitenkin otettava huo

mioon myös työn jälki. Useimmista koneellisista kylvölaitteista 

näitä tietoja ei ole kuitenkaan toistaiseksi saatavissa . 

Martti Tynkkynen 


