
Levityksen suuntaa voieta. ,r't

säätää myös ajon aikana.
l-{T-tuotteen levitin voiciaan
nostaa kåytännössä rniile
tahansa alustalle.
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Metsään fa pellolle
Hl-tuotteelta lannoitin mönkijään

Kevään monkijäko-
keilun alkuperäinen
tarkoitus oli kokeilla
monkijoitä mahdolli-
simman monipuolises-
ti peltotoissä. Erittäin
runsaiden sateiden ta-
kia suunnitelmaa jou-
duttiin muuttamaan.

I Seppo Nykänen

Kevään mönkijiikokeilun alkupe-
räinen tarkoitus oli kokeilla mön-
kijöitä mahdollisimman moni-
puolisesti peltotöissä. Erittäin run-
saiden sateiden takia suunnitelmaa
jouduttiin muuttamaan, mikä tar-
josi oivan tilaisuuden testata myös
erilaista kalustoa. Kokeiluun oli
pyydetty valmistajilta erilaisia työ-
laitteita, joita saatiinkin muutama,
osa omatekoisia. HT-tuotteen lait-
teita oli kaksi, mönkijän perävau-
nuun kltkettävä takaterä ja met-
sälannoitteen levitin, joka soveltuu
myös peltolannoitteille. Lana oli
mukana kokeilussa, mutta lannoit-
teen levitintä ei voitu kä1ttaa pel-
lolla lainkaan. Kelien myöhemmin
kuiwttua lannoittimella levitettiin
yhteensä 4 500 kg rakeista lannoi-
tetta.

Lannoitteenlevitin on perusra-
kenteeltaan yksinkertainen. Lan-
noitesäiliö on kooltaan 366 I ja
lisiilaidoilla 7 12 litraa, mika riittää
mainiosti yhdelle 650 kilon suursä-
kille. Säiliön pohjassa on hapon-

Pohjaluukun purkuaukkoa sää-
detään vaijerivälitteisilla viruilla.
Toisella vaijerilla käiinnetäåin poh-
jaluukun purkuaukon paikkaa,
jolla saadaan säädettyä lannoit-
teen levityssuuntaa. Ääriasennos-
sa lannoite leviää pelkästäiin si\ulle
ja kä2intämiillä aukon paikkaa saa-

daan lannoite lentämäZin taakse ja
molemmille silrrille.

Levitysleveys on sivulle 15 met-
riä ja taake kiiännetfnä viisi met-
riä molemmille puolille. Mitoitus
on hyvä: levitys onnistuu hlvin
ojitetulla suolla, jossa on 40 met-
rin sarkaleveys ja ajorra keskellä.
Menomatkalla voidaan levittää toi-
nen puolija takaisin tullessa toinen
sivu ilman että on vaaraa lannoit-
teen joutumisesta ojiin.

Tehoa
Kokeilussa ei ollut mahdollisuut-
ta levittää metsiilannoitetta, kos-
ka käytössä ei ollut tela-alustais-
ta mönkijää. Lannoitin oli nostet-
tu ATV-expertin alustalle, josta oli
poistettu alkuperäinen kippila-
va. Lannoitin täytettiin 500 kilon
suursäkeillä, ja siiiliö jiii reilusti va-
jaaksi, mutta alustan kantavuuden
rajoilla liikuttiin jo silloinkin, kos-
ka levittimen omapaino on 174 ki-
loa.

Levitystyö ei juuri eroa hinat-
tavan traktorilevittimen käytöstä.
Suurin ero on erillisen moottorin
käynnistäminen, jonka jälkeen le-
vityssuuntaa ja määrää säädetään
vaij erivåilitteisesti. Levityslevelteen
voivaikuttaa myös moottorin kier-
roksilla.

Suurin osa lannoitteesta levitet-
tiin sivuleviryksenä ajamalla samaa
uraa edestakaisin, jolloin tasainen
levitysala tuli 25 metrin leveydel-
tä. Osa vanhoista sarkapelloista oli
vair. 20 m leveitä, jolloin levitys-
leveyttä jouduttiin rajoittamaan
moottorin kierroslulrrlla. Levitys-
määrän joutui arvioimaan silmä-
määräisesti såiiliOsta ja pellon pin-
nasta. Ensimmäisen säkin jälkeen
alkoi tarkkuus parantua, suurem-
malle osille saatiin levitettyä 350
kiloa hehtaarille. Osassa peltoja oli
apilanurmea ja sinne annettiin sal-
pietaria vain 100 kilon startti heh-
taarille.

Toimiva laite
HT-tuotteen lannoitin on tukevasti
tehty ja toimi hyvin pellolla, vaikka
hieman arvelutti sen korkeus. Alus-

ta saisi olla hieman leveämpi kuin
perinteinen mönkijän peräva unu.
Raideviiliksi pitäisi saada 140-1 50
cm, jolloin vakaus paranee merkit-
tävästi. Helpossa kangasmaastos-
sa pärjäisi kylla kapeammallakin
raidevälillä, mutta harvoin met-
sämaasto on tasaista. Onneksi le-
vitin ei ole "naimisissa" minkään
vaunumerkin kanssa, joten alustan
voi valita tarpeen mukaan. Parasta
HT-tuotteen lannoittimessa on sen

monipuolisuus, laite ei ole leimalli-
sesti pelkkä mönkijävaruste. Oman
moottorin ansiosta voimansiirtoa
ei tarvitse erikseen rakentaa. Hin-
ta on 4 400 euroa, mikä on varsin
kohtuullinen ottaen huomioon, et-
tä lannoituksen osalta mahdollis-
ta on myös urakoinikalttö - näin
metsälannoituksen pääomakulut
eivät karkaa käsistä. I
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it Levitin toimii omalla mootto-

rilla, rakenteessa on valmius
myös hydraulimoottorille.

kestävästä teräksestä valmistet-
tu sirotin ja säätöluukku sekä alla
4-siipinen levitinlautanen. Lautas-
ta pyörittää 5,5 hv:n 1-sylinterinen
4-tahtinen bensiinimoottori. Levi-
timessä on myös valmius hydrauli-
moottorin käyttöön.

Säilössä on PE-muovista valmis-
tettu kansi, joka suojaa lannoitet-
ta vedeltä ja metsässä puista tippu-
vilta roskilta. Keskellä säiliötä on
verkko, joka siivilöi paakut, ettei-
vät ne tuki levitinlaitteistoa. Levit-
timessä ei ole alustaa, vaan se voi-
daan laittaa lähes minka tahansa
traktorin tai mönkijiin metsäperä-
vaunun päiille.

i Levitysmäärä on arvioitava silmämääräisesti.
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