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1 IlJednira.  

Under ledning av Växtodlingsanstalten vid Lantbrukets forsknings-

eentral TAbbrjades är 1975 en undersökning rörande odlingsväxter-

nas xiskbenägenhet eller odlingssäkerhet,  Också Institution 

för växtodling vid Helsingfors uniersitet, Lantbrukets ekono-

miska forskningsanstalt, Statens spannmålsförråd och spannmåls-

forskningskommittå'n deltar 1 den. Forskningen har under åren 

1975-1979 financierats av •jord- och skogsbruksministeriet och 

under år 1979 därtill av statens agronomie- ooh forstvetenskap
-

liga komission vid Finlands Akademi, Riskforskningens mål är 

att utreda grunderna för växtproduktionens regionala styrning, 

så att Finiands åkerareal kunde användas så ändamålsenligt -som 

möjligt, med beaktande av de olika växtslagens .regionala skill- 

nader i odlingssäkerhet, 

Forskningsrapporterna rörande stråsädesslagenS odlingssäkerhet 

har till huvuddelen redan publicerats. De berör skördens.avkast-

ning och skördens kvalitet som fodersäd och brödsäd (Mukula m.fl, 

1976, 1977a, 1977b, 1978, Suomela m.fl. 1977 och Varis m.fl, 

-1977). Därtill har en separat utredning gjorts öVer hur'brödsä- 

desskördens.penningvärde varierar. 

Den föreliggande forskningsrapporten ansluter sig till forsknin-

garna rörande stråsädesslagens odlingssäkerhet och berör förut-
sättningarna för utsädesproduktion av vårsäd;• speciellt med be-
aktande av de regionala skillnaderna i odlingssäkerhet ,  Materia-,  

let till denna delforskning har.erhållits ur den undersökning 

av utsädesprovurval, som Utsädesförbundet påbörjade år 1962 och 
som spannmälskommitt6n och Statens spannmålsförräd årligen fort-
satt. Den berör vart femte under 50 ha:s jordbruk, Vart annat 
50-90 ha:s och varje över 100 ha:s jordbruk av de 2000 statis--
tikgårdar, som jordbruksstyrelsen väljer. Tillsvidare har vi 

bearbetat detta material till.år 1976. UPpgifterna saknas en-
dast för växtperioden 1963, som följde missväxtåret 1962, De 

erhällna resultaten har jämförts med Utsädesförbundets statis-

tik för år 1978 över kontraktsodlingarnas utbredning (Kylvösie- 

men 18.3.). 



2, Faktorer,  som inverkarR utsädets kvalletet 

Utsädets kvalitet beror förutom på växtslagets och sortens na-
turliga eller ärftliga egenskalåer också på miljöfaktorer, som 
klimat- och väderleksförhällanden. De odlade växtslagen och 
-sorterna borde vara sådana, att de med tillräcklig säderhet 
ger utsäde av god kvalitet också under dåliga år och utsädes-

produktionen för varje växtslag och -sort borde föras till kli-
matiekt tillräckligt odlingssäkra områden. Målet borde vara att 
försäkra sig om, att.rillräckligt utsäde av tillfredsställande 

xvalitet erhålls i alla förhållanden. 

Utsädets värdefullaste egenskap är dess goda grobarhet, De vik-
tigaste faktörerna, som försämrar grobarheten är frostskador,  

omognad och axgrodde, De beror alla på ofördelaktiga klimat-
och väderleksförhållanden. Också växtsjUkdomar samt trösknings-
och torkningsbehandlingar kan skada kärnorna. 1 den föreliggan-

de undersökningen begränsar vi oss till att granska klimat- och 

väderleksfaktorernas inverkan på grobarheten. 

För frostskador 
det aktiva" mognadstadiet, 

att de första höstfrosterna 
september och 20. september 

ökar 1 allmänhet från söder 
Mellanösterbotten visat sig 

är stråsädeskärnorna ömtåliga vid 

före gulmognaden,  Sannolikheten för 

uppträder före 1. september, 10. 
framgår ur figur 1. Risken för frost 

till norr. Speciellt frostöm har 
vara, från vilken ett relativ:t frost- 

ömt område sträcker sig längs Suomenselkä söderut till gränsom-

rådet mellan Egentliga Finland och Sydvästra Tavastland allt 
ända till Loima-Forssa trakten (Pessi 1958). Mest frostfrie är 
kustområdena samt Savolax insjöområde, inom vilka vattendragen 
funktionerar som effektiva frostbekämpare (Solantie 1976), Sa-
volax insjöområdes fördelaktighet framgår specielit tydligt.i 

att tidiga höstfroster här saknas (Figur la). 

Vårsädens utsädesddl2g_122rde koncentreras till så frostfria 

områden sornmlit Ä andra sidan begränsar frosternas slump- 
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Figur 1. Sannolikheten (%) för att höstfrOSterna förekommer.  
före 1. seDtember, 10, september och 20. september. 
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Figur 2. Summan av växtperiodens effektiva temperatur i me-

deltal 1 Finland (R. Solantie 1975). 



mässiga förekomst effektiviteten hos de regionalpolitiska åte,  

gärder, som siktar på att minska riskerna för frost. 

Omognad beror på. växtperiodens otillräckligaatemperatur-en 
summa och/eller .p attför'sena stråsädessorter odias. I Södra 
Finland stiger den s.k, effektiva temperatursumman som räknas 
som summan av de delar av dygnsmedelteMperaturerna som stiger 

över +5°C, 1 medeltal till 1200°C,i Norra Finland, på Rovaniemis 

höjd uppgår den ungefär tili 800°C (Figur 2). Också.i riktnin-
gen öster-väster upnträder bäde regionala och områdesvisa.skill-

nader i temperaturförhållandena, Södra Finlands kallaste ort är 

tråkten kring Jockie i Sydvästra Tavastland. Där stannar den 

effektiva temperatursummans medeital under 1200°C.,Relativt var-

ma är Södra Finiands kust samt trakten kring Lojo och Villman-

strand där medeltalet för den effektiva temperatursumman'åti- 

ger över 1300°C. 

Vära mest tidiga vårsädessorter fordrar för att mogna 1 medel-

tai ungefär 800°C och de mest sena ungefär 1.
100°C. När de tidi-

ga sorternas odling huvudsakligen har koncentrergts till . lan-

dets norra delar och de senas tili de södra följer att tempera-

tursumman.under.normala somrars  väl räcker till för.vårsädens 

mognad. Under somrar, som är svalare än'normalt blir mognaden 

dock bristfällig, isynnerhet inorr, och dåligt groende btSäde 

erhålles (Figur 3). 

Temperaturförhållandenas ärsvariation inverkar ocks 1 Finland 

avsevärt på vårsädesutsädets grobarhet. I medeltal blir de ef-

fektiva temperatursummorna en gång per 20 år eller med 95 % 

aannolikhet över 200°C mindre än de i Figur 2 framförda
.medel-

talen och en gång på 10 år eller med 90. % sannolikhet nästan. 

200°C mindre, Temperaturförhållandenas årsvariation är irikt-

ningen söder-norr 1 ailmänhet likadan. Alltså, när'växtperioden 

söder är svalare än normalt, är det också 1 norr svalt och 

tvärtom. Inte heller i riktningen öster-väster uppträder van-

ligen betydande skillnader 1 temperaturförhållandenas årsvaria- 
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tion (Figur 4). Därför kan inte heller de risker som temperatur-
förhållandenas årsvariation förorsakar, mycket minskas genom " 

att .1.t],Rkalisera utsådesodlingen regionalt. Odlingen av vårsäds-

handelsutsäde borde alltså koncentreras till de områden, soi 
medelt4 är mest varma. Utnyttjandet av temperaturförhållandena 

begränsas indirekt av såperiodens regn. De kan försena sådderna 

den utsträckning, att en del av försommarens temperatur summa 

går förlorad. 

vårregnens årsvariation uppträder i någon mån skillnader 

östlig-västlig riktning. 1 praktiken betyder detta, att sådder-

na under vissa år försenas på grund ev vårregn endast väster 

men inte 1 öster och tvärtom. Därför borde man i någon mån, för 

att minska risken för omognad, utlokalisera utsädesodlingen re- 

gionalt 1 riktningen öster-väster. 

Också axgrodd beror förutom på klimat- och väderleks-

faktorer även på växtslagets och sortens naturliga egenskaper 

eller axgroningskänslighet samt indirekt på stråstyvheten eller 

liggsådsbildningskänsligheten. Den verkliga orsaken tili axgro- 

ningen utgör skördeperiodens regn. 

Det'sammanräknade medeltalet för nederbörden'i augusti-septem-

ber är inom de viktigaste odlingsområdena ungefär lika stort, 

120-140 mm, litet mindre är. det endast vid Bottniska vikens kust 

och här också främst i.kustefl5 norra del (Figur 5). D. man tän-
kr på risken för axgrodd har deSsa skillnader ingen praktisk 

betydelse, 

Också årsvariationen i nederbörd under skördeperioden 
riktningen söder-norr är mycket lika. När det 1 söder regnar 

rikligt är skördeperioden ocks 1 norr regnig och tvärtom. Där-

emot skiljer sig nederbördenå årsvariation 1 riktningen öster-

väster från varandra (Figur 6), Alltså,.när växtperioden 1 väs-

ter är regnig, kan den 1 öster vara torrare och tvärtoM. Fqr 

att  	för awodd  skulledet  vara fördelWsIlg± 
att utlokalisr:a stråsädens h;andelsutsådesodling ± ril~g2n 

väster-öst(en 
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Figur 4. Temperaturförhållandenas årsvariation inom olika 
mråden jämfört med temperaturföIhållandenas årsvariation 
Nylands län. Beroendet har uttryckts som en korrelationskoef-

ficient (0-1). En hög korrelationskoefficient visar, att tein-
'oeraturförhällandenas avvikeise från medeltal är under samma 
år oftast likriktad både 1 riktningen östec-väster och rikt- 

n.ingen söder-norr. 



Figur 5. Skördesäsongens (august-september) medelnederbörd 

i Finland 1930-1960 (mm). 

FI:gur 6. Nederbördsförhållandenas årsvariation under skörde-

säsongen inom olika områden jämfört med nederbördsförhållande-

nas ärsvariation inom det viktigaste utsädesproduktionsomrädet 
(Egentliga Finland) av stråsäd. Beroendet är uttryckt som en 

korrelationskoefficient (0-1), och den visar, att årsvariatio-
ner 1 riktningen öster-väster förekommer rikligt, men sällan 

riktningen norr-söder. 
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3. VårvetEits grolo_arhet 

Vårvetets odlingsareal har i Finland varierat synnerligen kraftigt, 
Man har försökt påverka den genom produktionspolitiska medel, så 
att medelproduktionen skulle motsvara det inhemska behovet. Un-
der åren 1965-1976 var odlingsarealen klart överdimensionerad, 

meri under de senast tv å växtperioderna 1977-1978 underdimensio-

nerad. Den vårveteareal som motsvarar det inhemska behovet be-
ror delvis på höstsädesarealen och torde nuförtiden vara unge-
fär 120,000 ha, vilket motsvarar ett årligt behov av 30 milj. 

kg  utsåde. Kontraktsodling av handelsutsäde av vårvete har un-
der de senast gångna åren krafttigt ökat och steg år 1978 näs-

tan till 5000 ha, vilket motsvarade ungefår en 14 milj. kg:s 
produktion eller 47 % av utsädesbehovet. På grund av dålig skör-
deväderlek uppfyller dock endast en tredjedel (förhandskalkyl) 
av skörden som bärgades från kcntraktsodlingarna i år grobarhets- 

fordringarna. 

Utsädeskontraktsodlingarna av vårvete är starkt koncentrerade 

till Sydvästra Finland,.närmast till Egentliga -Finlands- lant-

brukscentrals område. Utsådesproduktionen. där täcker ungefär 

40 % av hela landets utsädeskontraktsodling av vårvete. Tili 
Södra Finlands övriga delar, söderom linjen Björnebprg-Forssa-
Hyvinge- Imatra placerar sig 55 % av kontraktsodlingarna och 

norrom denna linje 5 % (Figur 7). 

7..,medeltal„ var grobarheten för vårveteutsäde enligt utsädeS 
provurvalet under åren 1962-1976 endast 80 % eller exåkt den 
samma som de grobarhetsfordringar för stråsädesslagen, som lant-
bruksstyreisen fastslagit för normala år,*Också 1 det mest för-
delaktiga området, på syd- och sydväst-kusten var grobarheten 

genomenitt endast 82 % och norrom linjen Raumo-Salo-Järvenpää-

Villmanstrand stannade den under den fastställda grobarhetsford- 

ringen (Figur 8). 
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Figur 7. Vårveteutsädesodlingens placering 1 procent etu hela 

kontraktodlingsarealen 1978. 
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Inom huvudproduktionsområdet 1 Egentliga Finland var vårvetets 
grobarhet under forskningsperioden 1962-1976 :‘,,Inder 	fem_sksta 

åren, 1 medeltal endast 68 %. På det södra kustområdetp söderom 

linjen Nystad-Kimito-Karis-Kervo-Elimä-Villmanstrand erhölls 

under sama år 4-7 procentenheter bättre groende utsäde än inom 
huvudproduktionsområdet. På västkusten var grobarheten under 

dåliga år den sama som 1. Egentliga Finland ända till Vasas 

höjd visserligen endaSt nära kusten. Kustens östliga sda, zo-
nen i riktningen söder-norr från Seinäjoki till Leima-Forssa 

trakten visade sig vara synnerligen riskfylld Ä andra sidan 
erhölls inom Tavastlands insjöområde, från Tammerfors till Jy-
väskylä under dåliga år utsäde med nåstan lika god grobarhet 

som i Egentliga Finland (Figur 9). 

På basen av dessa beräkningar synes det att kontraktsodlingen 

av handelsutsäde av vårvete borde för att eliminera riskerna 
riktas 1 större mån än hittills från dess nuvarande produktions-

område ± Egentliga Finland österut, till Nyland, Kymmenedalen 
och Södra Karelen, alit ända till Imatras höjd, men så, att 
oekså Egentliga Finland i fortsättningen anses vara ett vik-
tigt utsädesproduktionsområde. Under däliga är, när handelsut-
säde måste anskaffas 1 högre grad än normalt utanför kontrakts-
odlingarna, borde handelsutsädesbehovet kompletteras med utsäde 
från Bottniska vikens kust och Inre Tavastlands sjöområde. 

4. Havrens_ggparhet 

Havrens odlingsareal är i värt land nuförtiden ungefär 500.000 ha 
(förhandskalkyl för år 1979) och det årliga utsädesbehavet ca. 100 
milj. kg, Utsädepodlingskontrakt gjordes för år 1978 för 21 500 

tia vilket motsvarade ungefär en produktion av 67 milj kg el-

ler 67 % av behovet. På'grund av dåligt skördeväder uppfyllde 

endast en del av skörden från kontraktsodlingarna i år groba-
'hetsfordringarna. Havrens utsädeskontraktsodlingar.  har kraftigt 

koncentrerats till Satakunda och norra delarna av Egentliga 
Finland, •i vilka sammanlagt ca 50 % av kontraktsutsädet pro- 
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Figur 9. Vårvetets medelgrobarhet under forskningsporiodens 
fem sämsta år var inom utsädets huvudproduktionsområde ± Egent-
liga Finland 68 %. De •övriga områdenas grobarhetstal för sama 

år har utmärkts på kartan som procentenheter. 
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duceras. Till övriga platser 1 Sydvästra Finland västerom lin-
jen Björneborg-Tammerfors-Hyvinge-Helsingfors placerar sig 20 
% av kontraktsodlingarna, till Nylands, Tavastehus, Kymmeneda- 
len och Södra-Karelen också ca 20 	Resten, 10 %,produceras 
inom inre FinlandS insjöområden och Bottniska vikens• kust (Fi-

gur 10). 

Havrens grobarhet var medeltal enligt utsädesprovurvalet un-
der groningsperioden 1962-1976 betydligt bättre än för vårvete, 
ca 85 %. Inom de fördelaktigaste områdena, nå Södra Finlands 
kust steg grobarheten i.. genomsnitt till 87 %, när den igen norrom 
linjen Kristinestad-Vammala-Tammerfors-Heinola-Vilimanstrand 
stannade under den officiella godkänningsgränsen 80 %, inom de 
yttersta områdena för odlingen t.o.m. under 70 % (Figur 11). 

Inom huvudproduktionsomrädet ± Satakunda var havrens grobarhet 
under de fem sämsta ären inom forskningsperioden 1962-1976 i me-
deltal. endast 75 %. I söder och sydväst söderom linjen Rauma-
Järvenpää-Fredrikshamn erhölls samma år 5-8 procentenheter bätt-
re groende utsäde än inom det huvudsakliga odlingsområdet (Fi-
gur 12). 

För att riskerna skulle elimineras borde på basen av denna be-
räkning havrens Utsädesproduktion ocksä föras tili sydvästkus-
ten samt Nyland och Kymmenedalen, ocksä här specielit till kus-
ten. 

Kornet,§_grpbarhet 

Kornets odlingsareal är 1 vårt land nuförtiden ca 620 000 ha 
(förhandskalkyl för år 1979) och det ärliga utsädesbehovet å 
är ca 125 milj. kg. Utsädesodlingskonterakt gjordes år 1978 
för 15 700 ha, som motsvarade en produktion på 46 milj, kg 
eller 37 % av utsädesbehovet. Trots dåligt skördeväderlek tor-
de huvuddelen av den skörd som bärgades från kontraktsodlin-
garna detta år uppfylla grobarhetsfordringarna, 
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område 1 Satakunda 75 %, De övriga områdenas grobarhetstal 

för sama år har utmärkts på kartan som t procentenheter ,  
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Kontraktsodlingarna för kornutsäde har koncentrerats till unge-

fär sama områden som för havren 1 Satakunda ca 30 % 1 det 

övriga Sydvästra.Finland, väster- och söderom linjen Björneborg-

Temmerfors-Hyvinge-Lojo 40 %, i Nyland, Östra Tavastland, Kym-

menendalen och Södra Karelen ca 20 % och resten norrom linjen 

Vasa-Ikalis-Heinola-Ruokolahti (Figur 13) 

Kornets grobarhet var ir,vnomsni,tt enligt utsädesprovurvalet 

under granskningsperioden 1962-1976 litet bättre än för haVren, 

ca 88 %, I det bästa området, 1 sydväst och på sydkusten steg 

grobarheten över 90 %. Endast inom produktionens gränsområden, 

norrom linjen Gamlakarleby-Seinäjoki-Alavus-lidensalmi-Nurmes-

Ilomants stannade kornets grobarhet 1 medeltal under den offi-

ciella godkänningsgränsen. 80 % (Figur 14), 

Inom huvudproduktionsområdet i Satakunda steg kornutsädets gro-

barhet också under de fem sämsta åren över godkänningsgränsen 

och var 1 medeltal 83 %. Annorstädes 1 Södra-Finland och Savo-

lax var kornets grobarhet under sama år ännu bättre och över-

steg med 1-8 procentenheter huvudproduktionsområdets medeltal, 

Det bästa utsädet erhölls också under dåliga år från Nylands 

kustomräde och förvånadsvärt högt placerade sig vid denna jäm-

förelse också Savolax, Däremot erhölls 1 österbotten.under då-

liga år synnerligen svagt groende korn och den relativt oför-

delaktiga zonen sträckte sig härifrån 'söderut ända till trak-

ten kring Loima (Figur 15). 

Denna beräkning visar att det inte finns grunder för att kon-

centrera kortraktsodlingen av kornutsäde till Satakunda. För 
att minska riskerna rekommenderar vi att utsädesodling av korn 

ökas 1 Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Savola. 

6, Situationsanalvs och slutsatser 

jordbrukets utsädesförsörjning har i Finland liksom också 

övriga länder ± allt högre grad övergått till handelns korit- 
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Figur 14. Kornets medelgrobarhet inom olika områden 1962-

1976 (%). 
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Figur 15. Kornets medelgrobarhet under forskningsperioden 

1962-1976. fem sämsta år var inom utsädes'huvudproduktion
s-

område i Satakunda 83 %. De övriga områdenas grobarhetstal 

för sama år har Utmärkts på kartan som procentenhoter. 
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raktsodling och samtidigt har handelsutsädets andel av det an-
. vända utsädet i. allmänhet ökat. F. denna utveckling, som uppen-
barligen ocks i framtiden kommer att fortsätta, har inverkat 
bl.a det att utsädeshandeln haft möjligheter att anskaffa.ma  
skiner och anläggningar för SOrtering och annan behandling av 
utsäde samt haft tillgång till pä omrädet specialicerad perso-
nal. När ocksä själva utsädesodlingen fordrar erfarenhet odh 
yrkeskunskap, så är det en poSitiv utveckling att man spediali-
serer sig på området och övergår tili kontraktsodling. 

SOntraktsodling av utsäde har också lett till . en regional kon-
centration, genom vilken man försökt effektivera odlingarnas 
granskning och övervakning. För att säkra vår . utsädesförsörj-
ning har vi  1 förellggäpAe forsknin försökt att klarlägge 
re.gionala förutsättningarna för utsädesodling av vårsäd samt 
wanskat betvdelsen av koncentrering,och utlokalis2Uwj be-
lunir4&.av de nroduktionsriaker som klimat- och.väderleksfak-
torerna utgjdd:. 

Resultaten frän vår undersökning visar, att vårsädesutsädet är 

synnerligen känsligt för kvalitetsskador, betydligt mera öfftä-
ligt än fodersäden och ofta t.o.m känsligare än brödsäden. 
De viktigaste faktorerna som nedsätter utsädets grobarhet är 
frostskador, omognad och axgrodd. Hur allmänt var och en av 
dessa tre kvalitetskador uppträder, har vi inte detaljerat 
klarlagt, utan endast bestämt slutresultatet, medeltalet för 
grobarheten inom olika områden. Dessa regionala medeltal har 
vi dock beräknat skillt för sig för hela undersökningsperioden 
1962-1976 och skillt för undersökningsperiodens fem sämsta år 
eller för de år, inom vilka grobarheten inom huvudproduktions-
området varit svagast. 

Frostskador och omognad beror på ofördel-

aktiga temperaturförhållanden. Då man beaktar höstfrosternas 
allmänhet och utbredning borde ocksä de tidigaste vårsädessla-
gens handelsutsädesproduktion undvikas på de områden inom vil-

ka tidiga höstfroster förekommer (Figur la, de skuggade omrä-
dena). De sena värsädessorternas handelsutsädesproduktion bor- 
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de koncentreras till sådana områden_aom håller sig froatfria 
varje fall till den 10. september (Figur 1b,' de skuggade om-

rådena). Ä andra.aidan borde den effektia.temperatursUmMa.som 

behövs för mognad- inom utsädesproduktionsområden för detidie 

gaste orterna 1 medeltal vara minst 11000C och för de sena 

.sorterna 1 medeltal minst 12500C. Då skulle den risk för omog-

nad som förorsakas av temperatursummans årsvariation betydligt 

minskas från det nuvarande. 

Då man jämför de kartor (Figur.  1. och 2),S som avbildar förekoms-

ten av frost och medelvärdena för den_effektiva temperatursum-
ammamed varandra ken man.konstatera, att visavi temperaturför-
hållandena placerar sig de fördelaktigaste utsädesproduktionse 
områdena till det sydligaste Finland och därtill till väste.• 
kusten och.SaVolax. Erarelativt ofördelaktig zon tränger sig 
in från Mellersta österbotteralängs.Suomenselkä till söder än-
da till trakten kring Loima-Forssa. I den kerta (Figur la).som 
visar de'regionala skillnaderna i förekomst av höstfrost fram-
går det tydligt Ä ändra sidan torde en otillräoklig tempera-
etursumma vara en betydligt mera allmän och viktig fakter som 
nedsätter grobarheten än frosterna. I vardera riskfaktorns • 
årsvariation uppträder det inte åå betydande regionala skill-
nader att man på basen av den borde rekommendera en regional 
u t.lokaliser. i. ng  av. handelsutsädesprodUktionen 

av vårsäd.. Produktionelaborde säledes koncentreras vad tem-
peraturförhållanden beträffar till de 1 medeltal 
fördelaktigaste områdena. 

Axgrodd förorsakas av skördeperiodens regn. Inte heller 
höstregnens genomsnittliga riklighet uppträder det så stora re-
gionala skillnader, att det på basen av dem skulle vara möjligt 
att styra produktionen till i genOmsnitt säkrare områden. Det 
uppträder dock skillnader i höstregnens årsvariation 1 rikt-
ningen öst-väst. Därför är det möjligt att minska de risker 
för axgrodd som höstregnen förorsakar genom att utlokalisera 
utsädesodlingarna 1 riktningen öst-väst. Denna utlokalisering 
borde förstås ske inom ramen för lämpliga områden. 
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Huvudproduktionsområdeta för värsädsutsäde finns nu för tiden 
Egentliga Finland och Satakunda. Dessa områden ärmed av-

seende på temperaturförhållandena relativt fördelaktiga, trots 

,att de ligger nära den ofördelaktiga 	som från norr.sträe 

ker sig till.trakten kring Loima-Forsåa. Speciellt för de sena 

vårvetesorterna finns det för temperaturförhållandenas vidkom-
mande mera-fördelaktiga områden pä-sydkusten sarat 1 Lojo och 

Yillmanstrands trakterna och för kornet minst lika lämpliga 

*områden 1 Savolax. Stora och enhetliga äkerfigurer lämpliga 
för utsädesodling finnS det dock Mindre av inom de sistmämnda. 

områdena. 

Rekommendationer 

Med beaktande av handelsutsädesproduktionens regionala styr-

ning föreslär‘vil 

att odlingen för att minska riskerna för omognad och frost-

skador skulle föras till det sydligaste Finland samt väst-
kusten och Savolax, inom vilka växtperiodens temperaturför-
hållanden är mest fördelaktiga :tör utsädesodling av vårsäd, 

att man för att minska riskerna för omognad och frostskador 

skulle vara beredd att flytta produktionens .3rngdpunkt 

riktningen öst-väst under sådana år, då vårregnen försenar 

sådderna antingen 1 öst eller väst och 

att produktionen för att minska risken för axgrodd, skulle 
utlokaliseras 1 lämplig mån 1 riktningen öst-väst. 

Då vi framför dessa rekommendationer vill vi samtidigt poäng-
tera, att det inte i Finlands klimat finns möjligheter att en-

bart genom regional styrning av odlingen tillräckligt försäkra 

sig cm den årliga utsädesförsöråningen av inhemska vårsädessor-
ter. Därtill borde planerna på säkerhetslager fortfarande ut-.  

vecklas och utvidgas. Samtidigt borde tillräckligt goda ekono-

miska förutsättningar för utsädesodlingens lönsamhet tryggas. 
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