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gRåJCTOHI KAHAVÅAia SUOU33SA

IIYT päättynyt traktori karavaani on otettu
kaikkialla vastaan suurella innostuksella.
Työnäytteissä on käynyt noin 40,000 henkeä
ja lasketaan, että 200,000 henkeä on näh-
nyt karavaanin sen kulkiessa kautta Suomen.

KOKO kuljettu matka on 1300 km ja kaikki
koneet ja kalustot ovat koko pitkän matkan
aikana toimineet täysin tyydyttävästi.

FORDSOS traktori on vielä kerran osoitta-
nut kestävänsä kovirimatkin koetukset ja on
saatu omin silmin nähdä traktorin ainutlaa-
tuinen työkyky.

HUOTSxiLÅISSI KåHAVAAKII SAIPÜMIKES UPSALAAII
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T3AKTORIK IKÄ KF.SKIKAARIE 8 VUOTTA

Prof. G. Simbergt eräs Ruotsin.ete-
vimmistä asiantuntijoista maanyilje-
lysalalla kirjoittaa m.m. Dag.lyhe.te-
rissä elok» 17 p:nä:

■Miten paljon esim. yhden hektaarin kyntäminen mak-
saa hevosella ja traktorilla» on vaikeasti ratkaistava kysymys ja kus-
tannukset ■vaihtelevat suuresti eri tapauksissa. Traktorin työkustan-
nukset riippuvat pääasiassa siitä, miten, traktoria hoidetaan» ja tä-
mä on seikka, jonka merkitystä maanviljelijät eivät vielä täydelleen
käsitä» koska, he usein*antavat tämän kallisarvoisen koneen sellaisten
henkiölden käsiin» joilla ei ole tarpeellista koulutusta ja mielen-
kiintoa konetta kohtaan» Harras ja taitava hoitaja voi halventaa työ-
tä» ei vain lisäämällä päivän työsaavutusta ja vähentämällä poltto-'
ja voiteluöljyjen kulutusta hehtaaria kohti* vaan hän voi myös huo-
mattavasti vähentää varaosa- ja korjauskustannuksia» ja ennen kaik-
kea, hän voi huomattavasti vähentää kustannusten suurinta erää» arvon-
vähennystä. Ruotsissa lasketaan» että traktoria täytyy hoitaa hyvin
huonosti» ellei se kestä 6 vuotta ( ei 3 vuotta, minkä
herra Kösiö" ilmoittaa JllpiiliL- olevan normaalia, jan Amerikassa),
ja moottorikait tuuri- illS|pll%, yhdistyksen viimeisessä'suures-
sa tutkimuksessa kos- , *

.

keva moottoriauroja v. 1922
tuli saapuneiden vas- jÉ'<4smEmfäk\ ®1 tauksien järjestäjä siihen
tulokseen» että trak- fhJ<JMmjwfc torin keskimääräinen elin-
ikä on 8 vuotta, 750 f^^^^^Sm^l''' työtuntia vuodessa.... ja-
maan saa'helpommin muokatuksi hyvään kuntoon
traktorilla käin he- vosella useista syistä ,

joista tärkein on, että maa suuren työkyvyn
avulla ehditään muokata oikeaan aikaan..., «KarJalasKelaan mukaan on
luotsissa ( v. 1919} suuruis ja pienillä tiloilla keskimäärin 18,5
hevosta 100 hehtaaria peltoa kohti» ja koska lasketaan, että hevonen
syö sen minkä puolitoista hehtaaria tuottaa, johtuu siitä, että yli •
27 prosenttia siitä mikä

in
kasvaa i pelloilla menee työvoiman synnyttämiä

.3!9.e.nt|> Suui-illa tiloilla» joilla traktori voi tulla yleisempään käy-
täntöön, on hevosia vain noin 16 100 hehtaaria kohti, ja vaikka lasket-
taisiin» että, hevonen syö vain yhten hehtaari» tuotannon, kuluu kui-
tenkin 15 procenttia maan tuotannosta voiman synnyttämiseen. Ajan pit-
kään ei ihmiskunnalla ole varaa hankkia laaanviljelykseen tarvittavaa
työvoimaa tällä tavoin; ihminen tulee tarvitsemaan kaiken sen, minkä .
maa tuottaa omaksi elatukso.kseen ja hänen täytyy hankkia myös niin
suuri osa maanviljelykseen tarvittavasta voimasta sellaisista lähteis-
tä» joista ihminen ei voi saada ravintoa: järvistä, koskista', metsistä.

Uskoni on» ettei tehdä vain kansallemme kokonalsuu-
Lessaan, vaan myös yksityisellemaanviljelljälls, palvelusta, jos hel-
potetaan siirtymistä-moott erivoitaan käyttöön» sensijaan että tilapäi-
sesti vaikeana ajankohtana kehoittaa häatä pysähtymään tai astumaan
askeleen taaksepäin siinä välttämätt öm&sså kehityksessä maanviljelyk-
sen yhä suurempaa mekanisoimista kohti.
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