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1. LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE JA KÄYTÖSTÄ VASTAAVALLE 
 
Tässä ohjekirjassa neuvotaan oikea tapa V-Teknik  PAV 3000 laitteen ohjelmointiin, säätämiseen, 
käyttöön ja huoltoon. Noudattaessanne tämän kirjan ohjeita laite palvelee Teitä pitkään ja 
moitteettomasti. On erittäin tärkeää tutustua ohjeisiin hyvissä ajoin ennen käyttösesonkia. Pitäkää 
käyttöohje tallessa ja helposti saatavilla. Sekä valmistaja, Tume-Agri Oy, että valtuutettu 
jälleenmyyjä auttavat mielellään laitteeseen liittyvissä asioissa. 
 
 
Käyttöohjeen esitystavasta huomioitavaa 
 
Koska tätä julkaisua jaetaan kansainvälisessä myyntiverkostossa, kuvien esittämät laitteet saattavat 
vaihdella maakohtaisesti. 
 
Noudata aina kylvölannoittimen tai kylvökoneen ohjekirjassa olevia turvallisuusmääräyksiä! Tämä 
on erityisen tärkeää, jos joudut tekemään PAV-laitteeseen korjauksia. 
 
Tietyissä maissa lakisääteiset sekä muutoinkin tärkeät suojukset on joissakin kuvissa avattu tai 
poistettu, jotta kuvattava kohde näkyisi selvemmin. Konetta ei saa käyttää ilman suojuksia. 
Varmistakaa oman turvallisuutenne vuoksi, että kaikki suojukset ovat ehjiä tai paikoilleen 
asennettuja ennen työskentelyn aloittamista.  
 
Tässä ohjekirjassa mainittaessa koneen "vasen" ja "oikea" puoli, tarkoitetaan konetta takaa päin 
ajosuuntaan katsottuna. 
 
Tume Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä niihin muutoksia ja 
parannuksia sitoutumatta tekemään niitä aiemmin myytyihin tuotteisiin. 
 



 

2. LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
V-Teknik PAV 3000 laite on tarkoitettu käytettäväksi ajonopeuden, pinta-alan ja etenemän 
mittaukseen, kahden eri akselin pyörimisen valvontaan, säiliön tai säiliöiden pinnanvalvontaan ja 
ajouratoimintojen hallintaan. Laite soveltuu käytettäväksi Tume Oy:n valmistamissa 1000-sarjan 
kylvökoneissa ja kylvölannoittimissa. Jos vanhempiin koneisiin halutaan tilata uusia varusteita, 
kannattaa varmistaa laitteiden yhteensopivuus ottamalla yhteyttä valmistajan edustajiin. 
 
 
Laitteen käyttöön vaikuttavia tekijöitä 
 
V-Teknik PAV 3000 laitteen oikeaan toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat riittävän (12 V) 
jännitteen ylläpito ja käytettävää työkonetta vastaavat alkuasetukset. 
 
Laite on suunniteltu kestämään hetkellisiä jännitetason putoamisia ilman häiriöitä. Pidempiaikaiset 
jännitehäiriöt aiheuttavat käyttöhäiriöitä. 
 
Käytettävää työkonetta vastaavat arvot ovat etenemä (= matka, jonka kone liikkuu, kun sen pyörä 
pyörähtää yhden kierroksen), työleveys ja ajouraväli 

3. LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Käyttöönotossa huomioitavaa 
 
Tehtaalla kylvökoneeseen asennettu PAV 3000-laite kannattaa tarkastaa ja testata 
kuljetusvaurioiden varalta heti, kun kone on toimitettu perille. Testausmenetelmät on selostettu 
kappaleessa 6. 
 
PAV-3000-laite on normaalisti tehtaalla asennettava lisävaruste. Jos laite hankitaan aikaisemmin 
hankittuun työkoneeseen asennettavaksi, pitää asennustyö antaa tehtaan valtuuttaman 
huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Asennus vaatii kokemusta elektroniikkatöistä ja tarkkoja 
sovituksia, jotta laite toimisi moitteettomasti. Joissakin vanhemmissa Tume-kylvökone- ja 
kylvölannoitintyypeissä ei ole valmiita kiinnitysreikiä PAV 3000-laitteen komponenteille. Tässä 
tapauksessa asennuksessa tarvitaan porakonetta ja kierteiden tekoon tarvittavia välineitä. 
 
Laitteen ohjausyksikkö asennetaan ohjaamoon sellaiseen paikkaan, jossa se on kuljettajan 
käytettävissä häiritsemättä itse ajosuoritusta. Tarvittavan 12 V  käyttöjännitteen laite saa traktorin 
sähköjärjestelmästä DIN-pistorasiasta. Mikäli traktori ei ole varustettu DIN-pistorasialla, voidaan se 
jälkeenpäin asentaa esim. ottamalla sulakerasiasta sivuotto. Laite vaati 8 ampeerin sulakkeen. 
Mikäli virtajohtoa ei voida ottaa sulakerasiasta ja se joudutaan vetämään esim. suoraan akulta, on 
virtajohto varustettava erillisellä sulakkeella. 
 
 
 



 
Ohjausyksikön toiminnot 
 
Ohjausyksikkö on kuvan 1 mukainen. 

 
 
 
KUVA 1.  V-Teknik  PAV 3000 
 
 
Vasemmalta ylhäältä päin toiminnot ja osat  ovat seuraavanlaiset: 
 
 
 1. NÄYTTÖRUUTU 
 2. RESET-näppäin 
 3. SET-näppäin 
 4. AJONOPEUS-toiminto, km/h 
 5. PINTA-ALA-toiminto, ha 
 6. AJOURA-toiminto    
 7. AJOMATKA-toiminto 
 8. PYÖRIMISEN VALVONTA , 1. akseli 
 9. PYÖRIMISEN VALVONTA,  2. akseli 
 10. PINNANVALVONTA, säiliö/säiliöt 
 11. NUOLINÄPPÄIMET, "ylös"/"alas",  
 12. NUOLINÄPPÄIMET VASEN/OIKEA 
 13. SIGNAALINSIIRTOJOHTO PISTOKKEINEEN 
  



 

 4. LAITTEEN OHJELMOINTI 
 
Laitteessa on nelinumeroinen digitaalinäyttöruutu sekä äänimerkkisummeri. Haluttu toiminto 
valitaan nuolinäppäimillä OIKEA ja VASEN. Valitun toiminnon kohdalla palaa vihreä LED-valo ja 
toiminnon lukuarvo näkyy näyttöruudussa. Esim. kun LED-valo palaa ruudun "km/h" kohdalla 
nähdään näyttöruudusta senhetkinen ajonopeus. 
 
Laite ohjaa automaattisesti ajouratoimintoja, valvoo akselien pyörimistä ja säiliöiden 
tyhjentymistä sekä mittaa pinta-alaa ja etenemää riippumatta siitä, mikä toiminto on 
aktivoituna. Laite säilyttää muistissaan ohjelmoidut ja tallennetut tiedot jännitteen 
katkaisemisesta huolimatta. Laite palaa katkaisemista välittömästi edeltäneeseen tilaan, kun 
jännite kytketään uudelleen. 
 
Ohjelmoinnissa käytettävät käskyt 
 
 SET-toiminto = asetustoiminto 
 RESET- toiminto =  nollaustoiminto 
 VAKIOT ja ARVOT= etenemä 
   työleveys 
   ajourat 
   hälytyksen herkkyys 
 
 
Ohjelmoinnin suoritus 
 
SET-TOIMINTO  
Tämän toiminnon avulla asetetaan  laitteeseen käytettävää työkonetta vastaavat arvot, jotka ovat 
löydettävissä käyttöohjekirjan kohdasta "Tekniset tiedot".  
 
SET-tilaan päästään pitämällä SET-näppäintä alas painettuna joitakin sekunteja. Tällöin yksi 
näytön neljästä numerosta alkaa vilkkua, ja vilkkuvaa numeroa voidaan muuttaa "YLÖS"/"ALAS" -
nuolinäppäimillä. Muutettavaa numeroa voidaan vaihtaa OIKEALLE/VASEMMALLE -nuolinäppäinten 
avulla. 

 
HUOM!  Jokainen näytön neljästä luvusta on ohjelmoitava erikseen  
 
SET-toiminto lopetetaan painamalla SET-näppäintä uudestaan. Tällöin muutetut arvot tallentuvat 
edellisten tilalle ja laite palautuu toimintatilaan. 
 
ETENEMÄN ASETTAMINEN 
Valitaan ajomatkatoiminto (Kuva 1 ; 7). Asetetaan näyttöön millimetreinä etenemä, jonka kone 
etenee kun akseli, johon mittaava anturi on asennettu pyörähtää yhden kierroksen. 

 
TYÖLEVEYDEN ASETTAMINEN 

Valitaan pinta-alatoiminto (Kuva 1 ; 5). Asetetaan työkonetta vastaava arvo metreinä, 
esim. 4.00. 

 



AJOURIEN ASETTAMINEN 
Valitaan ajouratoiminto (Kuva 1 ; 6).Näytössä näkyvät tällöin neljä numeroa 
muodossa "xx:nn". Näytössä kaksi vasemmalla olevaa lukua "xx" ilmoittavat 
ajouramoodin (=ajouraväli) ja kaksi oikealla olevaa lukua "nn" senhetkisen 
ajouravaiheen. 

 
Painettaessa SET-toimintoa joitakin sekunteja, numerot alkavat vilkkua ja ne ovat 
muutettavissa. Nuolilla "YLÖS"/"ALAS" voidaan lukuja muuttaa. 
 
Jos ajouravaiheen vaihtuminen konetta nostettaessa halutaan estää, painetaan nuolta 
"alas" joitakin sekunteja ajouratoiminnon ollessa valittuna. Näyttöön tulee tällöin 
teksti OFF. Painamalla nyt nuolta "ylös" joitakin sekunteja ajouratoiminto aktivoituu 
jälleen. Näin  voi-daan menetellä, kun kone  joudutaan nostamaan ylimääräisiä kertoja 
(säiliöiden täyttäminen, este pellolla tms.). Kun laite aktivoidaan uudelleen OFF-tilan 
jälkeen, on ajouravaihe jäänyt muistiin ja ohjelma jatkuu siitä. 

 
 

ESIMERKKI: 
 
Ajourat halutaan joka neljänteen kylvöleveyteen: 
1.Valitaan ajouratoiminto. 
2.Painetaan SET-toimintoa joitakin sekunteja kunnes numerot alkavat vilkkua.  
3.Nuolilla  "YLÖS"/"ALAS"  asetetaan kaksi vasemmanpuoleista numeroa "xx" arvoon 
04, jolloin ajourat tulevat joka neljänteen kylvöleveyteen. 
  
Oikean puoleisen luvun "nn" arvo kasvaa joka kerta yhdellä kun kone nostetaan ylös. 
Suurin mahdollinen arvo, jonka luku "nn" voi saada on sama kuin luku "xx". Tällöin 
ajourateloilla varustetut kylvökammiot ovat aktivoituneet ja ne eivät kylvä. 
Näppäimen vihreä valo vilkkuu aktivoitumisen merkiksi. 
 
Seuraavalla kerralla konetta ylös nostettaessa luku "nn" muuttuu jälleen luvuksi 01 ja 
kierto alkaa alusta. Lukua "nn" voidaan muuttaa "YLÖS"/"ALAS" nuolella samoin kuin 
lukua "xx". 
 

 HUOMIO!  jos jostain syystä konetta  joudutaan nostamaan ylimääräisiä 
kertoja, on  muistettava aina vähentää ajouravaihetta takaisin päin 
ylimääräisten nostokertojen  määrällä  oikean ajouravaiheen säilyttämiseksi. on 
suositeltavaa kytkeä  AUTOMAATTINEN ajouratoiminto pois (off-tilaan) 
ennen ylimääräisiä nostoja, jolloin laite säilyttää oikean ajouravaiheen 
muistissaan ja jatkaa sitä kun kone kytketään uudelleen toimintaan. 

 
 



PYÖRIMISEN VALVONNAN HERKKYYDEN ASETTAMINEN 
 

Aikaa voidaan asettaa aktivoimalla pyörimisvalvontatoiminto (Kuva 1 ; 8 ja 9). Tähän päästään 
valitsemalla ensin etenemä nuolella OIKEA. Pidä nuoli OIKEA  edelleen painettuna noin 8 sekuntia. 
LED-valo vilkkuu pyörimisenvalvonta 1:n kohdalla. Nuolella OIKEA voidaan haluttaessa valita 
pyörimisenvalvonta 2. 
 
Jos valittu pyörimisenvalvonta-anturi on kytketty laitteeseen ja vastaava akseli pyörii, vaihtelee 
lukuarvo näytössä lukujen 0 ja 1 välillä riippuen siitä, onko magneetti anturin kohdalla vai ei. 
Anturien toimivuutta voidaan tarkistaa helposti tällä tavoin myös kylvön aikana.  
 
SET-näppäintä painettaessa tulee näyttöön näkyviin pisin pulssien välinen aika, jolla hälytystä ei 
vielä synny. Aika ilmoitetaan sekunteina. Hälytysherkkyyttä (=aikaa) voidaan muuttaa 
nuolinäppäimillä kuten muitakin arvoja . Hyväksyminen tapahtuu painamalla SET-näppäintä 
uudelleen. Hälytysherkkyyden arvon asettaminen 0 sekunniksi kytkee kyseisen akselin valvonnan 
pois. 
 
LED-valot palavat normaalissa käytössä jatkuvasti. 

 
 

SÄILIÖN/SÄILIÖIDEN TYHJENTYMISEN VALVONTA 
 
Säiliön/säiliöiden tyhjentymisen valvonnan yhteydessä ei ole aikaviivettä. Hälytys tapahtuu heti 
säiliön/säiliöiden tyhjennyttyä (Kuva 1 ; 10).  
 

 
HÄLYTYKSET 
Hälytykset ilmoitetaan näytössä "ER.." ja 10  sekuntia kestävällä summerin äänimerkillä. 
Hälyttävän toiminnon LED-valo vilkkuu. 
 
VIRHEILMOITUKSET: Er 1 Akseli 1 on pysähtynyt 
  Er 2 Akseli 2 on pysähtynyt 
  Er 3 Siemen/lannoitesäiliö tyhjä 
 
 Kun kone nostetaan ylös, hälytys loppuu. 
 
RESET-toiminto 
Tämän toiminnon avulla ovat pinta-ala ja ajomatka nollattavissa painamalla näppäintä noin 5 
sekunnin ajan. 



5. LAITTEEN TALLENTAMIEN TIETOJEN LUENTA 
 
Kokonaistuntimäärä 

 
Laite rekisteröi muistiinsa tiettyjä käytön tapahtumia. Tämä tiedosto on suojattu ja se ei ole 
käyttäjän luettavissa. 
 
 
Pinta-alan mittaus 
 
Laite mittaa myös kokonaispinta-alaa. Laitteella mitattu kokonaispinta-ala (ha) saadaan näyttöön 
seuraavalla tavalla: 
 
 1. Valitaan pinta-alamoodi. 
 2. Pidetään SET-näppäintä painettua yli 5 sekuntia.  

 
HUOM! Tässä vaiheessa näyttöruudussa näkyy välillä ohjelmoitu työleveys. Pinta-ala tulee 
näyttöön, kun näppäintä painetaan pidempään. Tästä tilasta päästään pois painamalla 
nuolinäppäintä OIKEA tai VASEN. 
 
 

6. LAITTEEN HUOLTO JA KORJAUKSET 

Laitteen vioittuessa korjauksen voi tehdä vain asiantunteva huoltohenkilökunta. Laitteen käyttäjä 
voi tarkistaa laitteen toiminnan testaustoiminnon avulla. Testaustoiminto aktivoidaan asettamalla 
työleveys ja etenemäarvot nollaksi. Laite sammutetaan vähintään viideksi sekunniksi. 

 
Laitteen testauksen suoritus 
 
 Työleveys ja etenemäarvot asetetaan nollaksi. 
 Laite sammutetaan vähintään viideksi sekunniksi. 
 Käynnistetään laite, jolloin alkaa testauskierto seuraavin vaihein: 

• Näyttöruututesti, jossa kaikki luvut käydään läpi. Testi kestää n. 25 s. 
• LED-testi, jossa kaikki LED lamput syttyvät ja sammuvat yhtä aikaa sekä vuorotellen kukin 

vuorollaan. Testi kestää n 10 s. 
• Näppäintesti, jolloin kutakin näppäintä (NUOLI, SET, RESET)  vuorollaan painaen aktivoituu 

tietty LED valo 
• Testikierto lopetetaan joko painamalla SET- ja RESET näppäintä yhtä aikaa, tai se loppuu  

automaattisesti 20 s näppäintestin jälkeen.   
 
HUOM!  Testauskierron jälkeen laite asettaa alkuarvoikseen seuraavat arvot: 
 
Etenemä/akselinkierros  250  (mm) 
Työleveys   4.00  (m)   
Hälytysherkkyys   10 s 
Huom! Nämä arvot eivät sellaisenaan sovi mihinkään koneeseen! Laite on ohjelmoitava aina 
testikierron jälkeen käytettävän koneen arvoja vastaavaksi. 
 



Laitteen sähköpiirien tarkistus 
 
Ennen sähköpiirien tarkistusta  on varmistettava että jännitelähteen jännitetaso on riittävä. 
 
Sähköpiirien tarkistus tapahtuu seuraavasti: 
 
Pidetään nuolia "YLÖS"/"ALAS"  samanaikaisesti alaspainettuina n. 8 sekunnin ajan, jonka jälkeen 
näyttöruutuun tulee tiedot piireistä muodossa "AB:CD": 
 

• A = eliminointianturi . Luku on 1 tai 0, riippuen siitä, onko anturi aktivoitu (magneetti 
anturin kohdalla) vai ei  

• B = nopeusanturi . Luku on 1 tai 0 
• C = pyörimisenvalvonta-anturit. Luku 1 tai 0 
• D = pinnanvalvonta-anturit. Luku 1 tai 0 

 
Tästä tilasta päästään normaaliin toimintatilaan painamalla RESET-näppäintä. 
 
Virransyötön luotettavuuden kontrolloimiseksi PAV 3000-laite varastoi muistiinsa tapahtuneiden 
virtakatkosten lukumäärän. Tämä lukumäärä saadaan näyttöön valitsemalla ajonopeustoiminto 
(km/h) ja pitämällä SET-painike alaspainettuna. 
 
Etenemät 
Allaolevassa taulukossa on esitetty eri rengaskokojen keskimääräiset etenemät. Esitetyt luvut ovat 
ohjeellisia. Etenemään vaikuttavat renkaassa oleva paine, valmistustoleranssit, muokkaussyvyys ja 
maan laatu. Etenemä voidaan tarvittaessa tarkistaa pellolla mittaamalla matka, jonka kone kulkee, 
kun pyörä pyörähtää kymmenen kertaa ja jakamalla tulos luvulla 10. 
 
Rengas   Etenemä (mm) 
   Yksi magneetti       Kaksi magneettia 

Kitkarulla P1350, PTD, 
Multimaster   790 395 
175/70 R 13   1830 915 
185/65 R 15   1940 970 

 685/190x15   1960 980 
 7.00-12   2060 1030 
 10.0/75-15.3   2500 1250 
 11.5/80-15.3   2620 1310 
 400/60-15.5   2750 1375 
 11.2-20   3000 1500 
 15.0/70-18   3040 1520 
 14.9 R 24   3770 1885 
 500/60-26   3840 1920 

12.4-28 3850 1925 
7.5-16   2393 1197 
7.5-15   2280 1140 

 
 
 
 
 



7. KYTKENNÄT 

 
Osa: Osanumero:  Nimitys: 
1 97869914  Ohjausyksikkö 
2 98724204  Kytkentäkotelo (Pistoke+johto+relekotelo täydellinen) 
A1 02051042  Pinta-anturi (kapasitiivinen Gavazzi KI5024) , Siemen 
A2 02051042  Pinta-anturi (kapasitiivinen Gavazzi KI5024) , Lannoite 
A3 02051060  Pulssianturi, lannoite 
A4 02051060  Pulssianturi, siemen 
A5 02051060  Pulssianturi, nopeus 
A6 02051060  Pulssianturi, eliminointi 
S1   Johtosarja ajouralaitteelle 
S2   Johtosarja ajouralaitteelle 
R1   Rele, ajouralaite 



Sähkönsyöttö PAV 3000 laitteelle on kolminapainen liitin  
 

 
 
(Kuva 2: Liitin L1) 
 
Liitin L1   Johdin J2 Väri/ numerokoodi 
 
L1/1 15/30 +napa  J2/1 jännite punainen+ohut musta raita 
L1/2 31      -napa   J2/2 jännite punainen+paksu musta raita 



Traktoriin asennettavan monitoriosan ja kylvökoneeseen menevän sähköpistokkeen 
napajärjestys  
 
 

 
 
(Kuva 3: Liitin L2) 
 
Liitin L2  Johdin J1 Väri/ numerokoodi 
 
L2/1  J1/1 monitori ruskea 
L2/2  J1/2 monitori punainen 
L2/3  J1/3 monitori oranssi 
L2/4  J1/4 monitori beige 
L2/5  J1/5 monitori vaalean punainen 
L2/6  J1/6 monitori sininen, 

J2/1 jännite punainen+vahva musta raita 
L2/7  J1/7 monitori violetti 
L2/8  J1/8 monitori harmaa 
L2/9  J1/9 monitori valkoinen, monitori läpinäkyvä 
L2/10  J1/10 monitori musta, monitori keltavihreä  

J2/2 jännite punainen+ohut musta raita 
 



 
Kylvökoneesta tulevan johtimen pistokkeen napajärjestys: 
 
 

 
 
(Kuva 4: Liitin L3) 
 
Liitin L3  Johdin J3  Väri/ numerokoodi 
 
L3/1  J3/1  musta 1 
L3/2  J3/2  musta 2 
L3/3  J3/5  musta 5 
L3/4  J3/4  musta 4 
L3/5  J3/3  musta 3 
L3/6  J3/10, J3/11, J3/12 musta 10,11,keltavihreä 12 
L3/7  -  - 
L3/8  -  - 
L3/9  J3/6  musta 6 
L3/10  J3/7, J3/8, J3/9 musta 7,8,9 
 
 
 



Relekotelon piirilevyyn 
 

 
 
Kuva 5.  Relerasia, vasemmassa reunassa piirikorttiin liitetty johdin J3 (Liitos L4). 
 Alareunassa liitin L5. 
 
 
 
Kylvökoneen relerasiaan menevän johtimen liitännät (johdin juotettu piirilevyyn) 
 
Liitin L4  Johdin J3  Väri/ numerokoodi 
 
L4/1  J3/1  musta 1 
L4/2  J3/2  musta 2 
L4/3  J3/3  musta 3 
L4/4  J3/4  musta 4 
L4/5  J3/5  musta 5 
L4/6  J3/6  musta 6 
L4/7  J3/7  musta 7 
L4/8  J3/8  musta 8 
L4/9  J3/9  musta 9 
L4/10  J3/10  musta 10 
L4/11  J3/11  musta 11 
L4/12  J3/12  keltavihreä 12 



8. Antureiden ja ajourasolenoidien kytkentä relekotelon piirilevyyn 
 
RIVILIITIN L5 
Kylvökoneen etuseinään kiinnitetyssä relerasiassa on kytketty PAV-1 Kasu 1006 piirilevyn 
riviliittimeen: 

• pinnanvalvonta-anturit 
• eliminointianturi 
• nopeusanturi 
• siemen ja lannoiteakselien pyörimisanturit 
• lannoite ja siemenpuolen ajourien käyttösolenoidit   

Rasiassa on myös rele joka käyttää ajouralaitteiden solenoideja. 
 
Kytkentäjärjestys: 

 
Liitin L5  Johdin 
 
L5/1  Ajoura, S1/1 
L5/2  Ajoura, S1/2 
------------------------------------------------------ 
L5/3  Ajoura, S2/1 
L5/4  Ajoura, S2/2 
------------------------------------------------------ 
L5/5 A1/+Ruskea A2/+  Ruskea   Pinta-anturit lannoite ja siemen kytketään rinnan  
L5/6 A1/-Sininen A2/–  Sininen   Musta johdin jää vapaaksi 
L5/7 A1/valk. A2/Valkoinen   Impulssi  
------------------------------------------------------ 
L5/8  A6/1 Eliminointi anturi 
L5/9  A6/2 Eliminointi anturi 
------------------------------------------------------ 
L5/10  A5/1 Nopeus 
L5/11  A5/2 Nopeus 
------------------------------------------------------ 
L5/12  A3/1 Akseli 1, lannoite 
L5/13  A3/2 Akseli 1, lannoite 
------------------------------------------------------ 
L5/14  A4/1 Akseli 2, siemen 
L5/15  A4/2 Akseli 2, siemen 
 




































