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AMMENTAKAA PELLOSTANNE
TÄYSI SATO

KYLVÄMÄLLÄ KASVUKYKYISEEN MAAHAN



Parempia satoja
hankkimaani

OLKOON sato kuinka hyvä
tahansa, siinä on aina pa*

rantamisen varaa. Noin puoli*
miljoonaa tilanomistajaa on
todennut, että Fordson*trakto*
rilla saadaan sadot paranemaan
ja voitot lisääntymään väheni*
malla työllä kuin hevosvoimaa
käyttäen. Fordson enentää päi*
vätyösaavutuksia ja vähentää
palkkatyömenoja. Fordsonilla
voidaan kyntää niin syväänkuin
kulloinkin tarvitaan, ja muokata
maa oikealla ajalla ja oikealla
tavalla. Oikealla hetkellä ja
perusteellisesti suoritettu muok*
kaus vuorostaan takaa runsaan
sadon. Täsmällisyys ja nopeus
sadonkorjuussa merkitsevät
niinikään huomattavaa voittoa.

Päättäkää Jo täksi
vuodeksi hankkia it*
sellenne tämä maa*

miehen korvaama*
ton palvelija.
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Mutta katsokaa
\

OHEELLINEN kuva on tyypillinen esimerkki
Fordsonilla muokatun maan paremmuudesta

verrattuna hevosvoimalla käännettyyn maahan. Pelto
kynnettiin toukokuun puolivälissä. Kuvassa oikealla
oleva osa kynnettiin Fordsonilla ja vasemmalla oleva
alue hevosilla. Kylväminen suoritettiin heti sen
perään. Samaa siementä käytettiin kentän kumpaan*
kin puoleen ja sama mies toimitti kylvämisen.

tiin hämmästyttävä ero tuloksissa. Traktorilla kyn
netyssä osassa maissi nousi lehtiä suoristamatta 16—20

Kynnetty maa möyhennettiin kummassakin tapauk*
sessa kynsiäkeellä yhden kerran. Maan muokkaus
oli siis yhtä asianmukaisesti toimitettu kummassakin
pelto*osassa, ainoa ero oli kyntötavassa.

tuuman korkuiseksi, kun taas hevosilla kynnetyssä
osassa kasvin korkeus oli vain 3—6 tuumaa.

Näin syvälle juurtunut kasvi on monin verroin kes*
tävämpi kuumien poutapäivien paahdetta vastaan
kuin matalaksi muokattuun maahan kylvetty kasvi.
Sen tuuleentuminen edistyy sitäpaitsi niin joutuisasti
että varhaisten syyskylmien uhka vähenee huomatta*
vasti.

Kesäkuun 29:nä, jolloin oheellinen kuva otettiin, todet*
Kokemus on osoittanut, että kaikkien viljelyskasvien
sato paranee jos maa muokataan Fordson*traktorilla.



Maanviljelijä tarvitsee Fovdsonia joka päivä kautta vuoden!
Seuraavassa muutamia tehtäviä, jotka Fordson toimittaa halvemmalla

ja joutuisammin kuin hevos* tai käsivoima:

Kyntö Kastelu Puinti
M.öyhennys
Kylvö

Perkaus
Lannoitus
Kuljetus
Hinaus

Perunannosto
Jauhanta

Mullinta

08590927

Puunpilkonta
Lumenluonti
KannonnostoOjitus J n. e.
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