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ERIROTUISTEN L1HANAUTOJEN ELOPAINOT JA IÄT 160 
KILON TEURASPA1NOSSA 

Hilkka Ruohomäki, 
Kotieläinja[pstusiaitos 

Tiivistelmä  

Maatalouden tutkimuskeskuksen koeasemifia vuosina 1973-
77 tehtyjen rotuvertailukokeiden tuloksien perusteella 
on laskettu, missä iässä erirotuiset ilhanaudat (379 kpl) 
ovat saavuttaneet elopainon, joka vastaa 160 kilon teu-
raspainoa. Kokeissa, joissa ayrshiresonnien rinnalla oii 
eri risteytysyhdistelmiä, FrAy- ja HfAy-sonnit saavutti-
vat tavoitepainon noin 3 viikkoa ja ChAy-sonnit noin 9 
viikkoa aikaisemmin kuin ayrshire-sennit. Kokeissa, 
joissa ChAy-sonnien rinnalla oli FrAy- tai HfAy-sonneja, 
FrAy-sonnit'vaativat noin 3 viikkoa ja HfAy-sonnit noin 
5 viikkoa pitemmän kasvatusajan kuin ChAy-sonnit. Ristey-
tyshiehot saavuttivat tavoitepainon keskimäärin noin 3 
kuukautta myöhemmin kuin samanrotuiset risteytyssonnit. 
Sonneilla 2/3 rotujen-välisistä ikäeroista johtui lisä-
kasvujen eroista ja 1 /3  teurasprosenttien eroista. Weho-
jen ja sonnien väliset ikäerot johtuivat lähes yksinomaan 
lisäkasvujen eroista. Teuraspalnon arvioiminen elopainon 
perusteella oli selvästi Iuotettavampaa kuin lyän perus-
teella, sillä iän vaihtelut olivat varsin suuret. 
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Tutkimuksen tarkoitus 

Teuraaksl myytävästä eläimestä maksetaan määrätty kilo-
hinta teuraspainon ja iaatuluokan mukaan. Hintaporras-
tuksella pyritään kohottamaan nuorten lihanautojen ru-
hopainoja, joten vähintään 160 kilon painoisista ruhois-
ta maksetaan korotettu kilohinta. 

Koeasemakokeiden tuloksien perusteella on laskettu, mis-
sä iässä kokeissa olleet erirotuiset sonnit ja hiehot 
ovat saavuttaneet tai olisivat saavuttaneet eiopainon, 
joka vastaa 160 kilon teuraspainoa. lisäksi pyrittiin 
selvittämään, missä määrin puhdasrotuisen ayrshiren ja 
eri risteytysyhdistelmien sekä sonnien ja hiehojen ikä-
erot ovat johtuneet toisaalta lisäkasvujen-eroista ja 
toisaalta teurasprosenttien eroista. 

Tavoitepainon ja iän laskeminen 

Tavoitepaino (- elopaino), joka vastasi 160 kilon teuras-
painoa, laskettiin kussakin kokeessa rotu- tai sukupuoli-
ryhmän keskiteurasprosentln laukaan. Yhden %.-yksikön nou-. 
su teurasprosentissa vastaa 5-10 kilon vähenemistä elo- 
painossa 	siten, että teuras-%:n ollessa 56 tai 55 ero 
on 5 kg ja teuras-%:n ollessa 40 tai 41 ero on 10 kg. 

Iät laskettiin seuraavasti: 

A. Todellinen ikä, jolloin ryhmät ovat saavuttaneet 

kokeessa tavoitepainonsa, sisältää lisäkasvun ja 
teurasprosentin yhdysvaikutuksen.. Sen laskemisek-
si laskettiin kokeittain rotu- ja sukupueliryhmien 
päiväkasvut 90 päivän välein alkaen 90 päivän iästä 

kokeen loppuun. Ikä laskettiin sen jakson päivä-
kasvun perusteella, jonka aikana ryhmä oli saavut-
tanut tavoitepainonsa. Useimmissa kokeissa tavoite-
paino saavutettiin 270 ja 360 päivän ikävälillä, 
Niissä kokeissa, joissa ryhmät eivät olleet saavut-
taneet tavoitepainoa, oletettiin kasvun jatkuvan 

edelleen lineaarisesti. 
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6. Kasvun perusteella laskettu ikä. Teurasprosenttien 
erojen vaikutuksen poistamiseksi kaikille ryhmille 

määrättiin tavoitepainoksi 356 kg, mikä vastaa 

teurasprosenttia 45. 	Ikä, jolloin 356 kilon paino 

saavutettiin, laskettiin kuten kohdassa A. 

C. Teurasprosenttien eron vaikutus tavoitepainon saa-
vuttamisikään. Päiväkasvujen eron vaikutuksen pois-
tamiseksi ikä laskettiin kussakin kokeessa kokeen  
keskimääräisen kasvun perusteella. Tavoitepainot 

olivat samat kuin kohdassa A. 

Eläinaines ja ruokinta 

Laskelmiin otettiin vuosilta 1973-77 ne rotuvertailuko-
keet, joissa eläimet on kasvatettu noin vuoden vanhoiksi. 

Kokeita oli kaikkiaan 12 ja eläimiä yhteensä 379 kpl. 
Eläinmäärät, rodut ja .väkirehutasöt on esitetty tulostau-

lukoissa 1, 2 ja 3. 

Toisissa kokeissa on risteytysryhmi'ä verrattu puhdasrotui-
seen ayrshireen ja toisissa kokeissa on eri risteytys-
yhdistelmiä verrattu keskenään. Joissakin kokeissa on 
risteytyssonnien rinnalla ollut risteytyshiehoja, joita 
on verrattu samanrotuisiin risteytyssonneihin. 

Kaikissa kokeissa on samanaikaisesti tehty ruokintatutki-
muksia. Niissä on tutkittu heinän ja säilörehun tai eri 
menetelmin ja eri korjuuasteilia valmistetun säilörehun 

ja eri suurien väkirehumäärien vaikutusta eläinten kas-
vuun ja lihanantiin. Periaatteena on ollut, että eläimet 
ovat saaneet heinää tai sällörehua ruokahalun mukaan. 
Väkirehumäärät ovat vaihdelleet 0 kilosta 4.5 kiloon 

(taulukot 1-3). 

Eläimet on jaettu ruokintaryhmiin tasaisesti rodun ja su-
kupuolen mukaan. Kaikissa kokeissa on ollut useita ruo-
kintaryhmiä, joten roduittain ja sukupuolittain tarkastel-
tuina eläinten määrä on kussakin ruokintaryhmässä ollut 
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varsin pieni. Eläinten poistoista johtuneita ruokinta-

ryhmäkorj.auksia ei ole tehty, koska ruokintaryhmien 
erot kokeiden sisällä ovat olleet suhteellisen pienet. 

Tulokset kokeittain 

AyAy+FrAy-sonnit 

FrAy-sonneja on verrattu ayrshiresonneihin viidessä 
kokeessa (taul 1).. Tuloksia tarkasteltaessa voi-
daan havaita, että tavoitepainot vaihtelivat varsin 

vähän ikien vaihteluihin verrattuina (taul. 1 ikä A). 

Keskimäärin Fr-risteytykset saavuttivat tavoitepainon 
noin 3 viikkoa aikaisemmin kuin ayrshiret, mutta eri 
kokeissa rotujen väliset erot olivat varsin erilaiset. 
Esim. kokeessa Ruukki 04 oli eroa noin 8 viikkoa Fr-
risteytysten hyväksi, kun taas kokeessa Rehtijärvi 001 
Fr-risteytykset vaativat 5 viikkoa pitemmän kasvatus-

ajan kuin ayrshiret. 

Useimmissa kokeissa lisäkasvujen erot (ikä B) aiheuttivat 
suurimman osan todellisista ikäeroista (ikä A), mutta 
kokeessa Lintupaju 001 suurin osa ikäeroista johtLW:i-eu-

rasprosenttlen eroista (ikä C). 

AyAy+HfAy-sobnit  

HfAy-sonneja on verrattu ayrshiresonneihin kolmessa ko-

keessa (taul. 1). Kummankin roturyhmän tavoitepainot ja 
iät vaihtelivat varsin vähän. Rotujen väliset ikäerot 
(ikä A) olivat kaikissa kokeissa noin 3 viikkoa. Kokeissa 
Rehtijärvi 003 ja Lintupaju 004 ikäerot johtuivat pääasi-
assa lisäkasvujen eroista (ikä 6), mutta kokeessa Lintu-
paju 003 teurasprosenttien erot vaikuttivat voimakkaammin 

(ikä C) ikäeroihin kuin lisäkasvujen erot. 
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FrAytChAy-sonnit  

ChAy-sonneja oe verrattu FrAy-sonneihn kahdessa kokeessa 

Pohjois-Rohjanmaaila ja yhdessä.kokeessa'Jokioisi'ssa 

(taul 2.) Ruukin kokeissa roturyhmien väiiset erot 
o1ivat pienet ja vaihtelivat vähän. Kokeessa Ruukki 12 

ChAy:n kasvu oii huonompi kuin FrA.›Gri (ikä B). jokiois-
ten kokeen, lintupaju 002, tulokSet poikkesivat Ruukin 
kokeiden tuloksista. Keskimäärin ChAy-sonnit saavuttivat 
tavoitepainon noin 3 viikkoa nuorempina kuin FrAy-sonnet 

(ikä A). Teurasprosenttien ero vaikutti ikäeroon hieman 

voimakkaammin kuin Hsäkasvujen ero (iät B ja C). 

HfArChAy-sonnit 

ChAy-sonneja on verrattu HfAy-sonneihin kahdessa kokeessa 

(taui, 2). ChAy-sonnit saavuttivat tavoltepainon viisi 

viikkoa nuorempina kuin HfAy-sonnit (;kä A). 	lkäerot 

johtuivat molemmissa kokeissa suurimmaksi osaksi iisäkas-

vujen eroista (ikä B), sillä leurasprosenttien erot oiivat 

pienet. Kokeessa Ruukki 13 eläinten kasvu oli huono. . 
Onkin todennäköistä, että vain poikkeustapauksiSsa 1-1f-.  ja 

Ch-risteytyssonnit tarvitsevat näin pitkän kasvatusajan 
favoilepainojensa'saavuttamiseksi. Näissä kokeissa HfAy-

sonnt vaativat neljä viikkoa pitemmän kasvatusajan kuin 
niissä kokeissa, joissa HfAy-sonneja verrattiin ayrshire-

sonneihin (faul. 1). 

AyAytChAy-sonnit 

ChAy-sonneja on verrattu puhdasrotuiseen ayrshireen vain 
yhdessä kokeessa (taul...2),.jossa eläinmäärät olivat pie-

net. Ch-risteytyksel saavuttivat tavoitepainon noin yhdek-

sän viikkoa aikaisemmin kuin ayrshiret (ikä A). Aikaisem-

missa kokeissa, joissa ayrshirehärkien rinnalla oil ChAy-

härkiä, erot olivat samaa suuruuswokkaa. 
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Sonni- ja hiehokokeet 

Risteytyshiehojen tuioksia on verrattu samanrotuisten 

risteytyssonnlen tuloksiin (taul. 3). Kun eläinmäärät 

olivat varsin pienet, vaikuttivat yksittäisten kokeiden 

tulokset .voimakkaasti keskiarvoihin. Etenkin koe Ruukk; 

13 nosti Hf- ja Ch-risteytysten keski-ikiä. 

Voidaan kuitenkin todeta,. että ikäerot samanretuisten son-

nien ja hienojen väliliä olivat noin 3-  kuukautta. Erot 

johtuivat lähes yksinomaan lisäkasvujen eroista, teuras-
prosenttien erot aiheuttivat vain muutaman päivän piden-

nyksen kasvatusaikaan 

Tuloksien tarkastelua 

Taulukoissa I, 2 ja 3 esitetyt tavoitepainot on laskettu 

kussakin kokeessa rotu- tai sukupuoiiryhmän kesklteuras-

prosentin mukaan. Yksittätsten eläinten teurasprosentit 

ovat kuitenkin vaihdelleel kokeiden ja rotujen sisällä. 

Pienin teuras-% oli - 40 ja suurin 56 vastaten 400 kilon ja 

286 kilon tavoitepalnoja. 

Teurasprosentin suuruutta ei kuitenkaan voida arvioida 

elävästä eiäimestä kuin summittaisesti. Taulukoissa 
esitetty ikä B on laskettu määräämällä kaikille rotu- ja 

sukupuoliryhmitle tavoitepainoksi 356 kg, mikä 45 %:n 
mukaan vastaa l'60 ktion teuraspainoa. Koeaineistossa 

oli 353 eläintä eli 93 %, joiden teuras-% oli 45 tai 

sitä suurempi ja 26 eläintä, joiden Ieuras-% oli alle 

45 %:n. 93 % eläimistä olisi siis saavuttanut vähintään 

160 kilon teuraspatnon 356 kilon painoisina. 

Rotu- ja sukupuoiiryhmien iät vaihteiival 356 kilon pai- 

nossa seuraavasti: 

Elopaino 

356 kg 

sonnit 

hiehot 

AyAy 	FrAy 	HtAy 	ChAy 

ikä pv 399-326 	376-320 	4i5-316 	392-279 

469-405 514-432  469-37! 
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Iät vaihtelivat siis varsin paljon riippuen kunkin kokeen 
ruokinnan -tasosta ja eläinaineksesta. 

Tarkasteltaessa taulukoissa 1, 2 ja 3 esitettyjä teuras-
prosenttien vaihteluista johtuneita ikäeroja (ikä C) voi-
daan yhteisenä piirteenä todeta, että yhden %-yksikön ero 
teurasprosenteissa rotu- ja sukupuoliryhmien välillä ai-
heuttaa noin 7 päivän eron kasvatusajassa kasvun tasosta 
riippumatta. 

Tulokset roduittain 

Roduittain (piirros 1) tulokset eivät.  ole :täysin vertailu-
kelpoisia, sillä joihinkin rotu- ja sukupuoliryhmiin ovat 
vaikuttaneet poikkeuksellisen huonot kasvut eräissä kokeis-

sa,-  erityisesti kokeessa Ruukki 13. Vaikutus tuntuu var-
sinkin niissä roturyhmissä, joissa eläinmäärät olivat pie-
net. Tämä koskee jossakin määrin ChAy-sonneja ja -hieho-
ja sekä HtAy-sonneja, mutta erityisesti HfAy-hiehoja, joi-
ta oli vain 11 kpl ja niistä 6 kpl kokeessa Ruukki 13. 

Rotujen väliset ikäerot (piirros 1) noudattivat kuitenkin 
samaa suuntaa kuin kokeittain vertaiiussakin. Ristey-
tyshiehojen ikäero sonneihin nähden on piirroksessa 1 noin 
14 viikkoa, kun se kokeittain vertailtaessa oli noin 11 
viikkoa. Eron suurenemiseen vaikuttavat risteytyssonni-
kokeet Ruukki 12 sekä Lintupaju 003 ja 004, joissa eläin-
ten kasvu oli parempi kuin hiehokokeissa. 

Päätelmät 

Määrättyä teuraspainoa arvioitaessa on elopaino selvästi 
luotettavampi arviointiperusta kuin ikä. Pienimmän ja 
suurimman tavoitepainon ero oli sonneilia 46 kg ja hie-
hoilla 26 kg, kun ikäerot olivat vastaavasti 158 ja 178 

päivää. 



Tavoitepainon suuruus riippuu yksinomaan teurasprosen-
tista, kun pyritään määrättyyn teuraSpalnoon. Teuras- 
prosentin suuruutta ei kuitenkaan pystytä elävästä eläi- 
Mestä tarkkaan arvioimaan. Koe aineistossa, joka käsitti 

3/9. eri rotuista ja eri sukupuolta olevaa eläintä, 353 
eiäimellä eli 93 %a eläimistä teuras-% oli 45 tai sitä 
suurempi. Koe-eläimistä olisi siis 93% Saavuttanut 
vähintään . 160 kilon teuraspainon 356 kilon eloPainossa. 
Iän vaihtelurajat olivat kyseisessä painossa 279 päivää 
ja 514 päivää. 

FrAy ja HtAy-sonnit saavuttivat keskiteuraSprosentin 
mukaan lasketun tavoitepainOn noin 3 viikkoa ja ChAy-
sonnit noin 9 viikkoa nuorempina kuin ayrshiresonnit. 
FrAy-JaChAy-kokeissa ikäero- oli 3. viikkoa sekä 1-if.Ay- ja 

ChAy-kokeissa 5 viikkoa ChAy:n hyväksi. Risteytyshieho1. 
vaativat noin 3 kuukautta pitemmän kasvatusajan 160 ki-
lon teuraspainon saavuttamiseksi kuin samanrotuiset 
risteytyssonnit. 

Sonneilla roturyhmien välisistä ikäerosta noin 2/3 joh- 
tui lisäkasvujen eroista ja1/3 teurasprosenttien eroista. 
Hiehojen ja sonnien väliset ikäerot johtuivat lähes yksin-
omaan tiäkasvujen eroN.t.,1. 



Taulukko AyAy+FrAy-sonnit, AyAy'-HfAy-sonn1t 
Teurasprosepttien, favoitepainojen ja vastaa-
vien kien keskiarvot ja erotukset kokeittain 
ja roduitIain (sulkeissa väkirehutasot). 

Rotu Kpl Teuras- Tavote- Ikä päivä  
paino .A  6 C 

Koe 

22 47.3 338 369 389 347 
24 49,1 376 312 340 335 

+1.8 -12 -57 -49 =17 
15 47.6 336 354 370 334 
15 48.7 329 314 :338 327 

+1.1 ,777-1 -40 -32 7-77 
11 45.0 356 394 394 384 
13 46.0 348 367 376 376 

+1.0 - -27 -7Tg 
23 45.0 356 331 331 347 
17 45,9 349 365 372 341 

*0.9 +34 +41 
17 46.1 347 319 328 3(6 
12 48,3 33' 298 322 301 

+2.2 -16 -21 -6 -15 
88 46.2 347 353 362 346 
81 47,6 337 331 350 336 

+1,4 -10 -22 -12 -10 

19 48.0 333 365 399 359 
8 4801 333 342 376 359 

+0.1 -23 -23 
16 46.4 345 315 326 312 
8 48.4 331 290 316 29) 

+2.0 -14 -773 -10 -15 
16 46.7 343 344 357 336 
16 47.5 337 323 342 330.  

+0.8 -o .21 -15 
51 47.0 340 341 361 336 
32 48.0 . 334 318 345 329 

+1.0 - 6 

AyAy+FrAy-sonnit  
Ruukki 04 	AyAy 
(0., 1.5, 3 kg) 	FrAy 

Ruukki 06 	AyAy 
(1.5, 4.5. kg) 	FrAy 

Ruukki 10 	AyAy 
(1.5, 4.5 kg) 	FrAy 

Rehtijärvi 001 	AyAy 
(3, 4.5 kg) 	FrAy 

Lintupaju 001 	AyAy 
(3, 4.5 kg) 	FrAy 

Keskimäärin 	AyAy 
FrAy 

AyAyiHfAy.-sonnit  
Rehtijärvi 003 

	
AyAy 

(1.5, 3 kg). 	HfAy 

Lintupaju 003 
	

AyAy 
(3 kg) 
	

HfAy 

Lintupaju 004 	AyAy 
(4.1, 6 kg 8 kk:n HtAy 
iästä lähtien) 
Keskimäärin 	AyAy 

HfAy 

Ikä A = todellinen ikä, B 
356 kg, teuras-% 45-%, C 
kokeessa sama kasvu. 

= kasvun mukaan, Iavoitepaino 
= teuras-%:r1 mukaan, roturyhmiliä 



Taulukko 2, FrAy4ChAy-sonnii, HfAy.ChAy-sonnit, 
AyAy+ChAy-sonnit 
Teurasprosenttien, tavoitepainojen ja vastaa-
vien ikien keskfarvot ja erotukset kokeitla1n 

ja. roduittain (sulkeissa väkirehutasot). 

Koe Rotu Kpl 
Teuras- Tavoite- 

% 	
paino 

Ikä 	päiviä 

FrAy+ChAy-sonnit 
Ruukki 	12 FrAy 15 48,7 329 296 320 298 

(3, 	4,5 	kg) ChAy 16 50.7 316 — 
-13 

288 324 286 
-.5 42,0 - 8 + 4 

Ruukki 	14 FrAy 7 41,9 334 331 353 330 

(1.5, 	4.5 	kg)" ChAy 6 48,2 332 326 547 328 _ 
40,3 - 2 - 5 - 6 - 2 

Lintupaju 002 FrAy 8 '47.9 334 301 324 283 

(3, 	4.5 	kg) ChAy 8 51,6 310 244 290 259 

3.7 -24 -57 -34 -24 

Keskimäärin FrAy 30 48,2 332 309 332 304 

ChAy 30 50,2 319 286 320 291 

42.0 -13 -23 -12 -13 

HfArChAy-sonnft 
Rukk1 	13 HfAy 5. 46.3 346 402 415 389 

(säitöviljaa 	ja ChAy 6 47.3 338 371 392 379 

ureoltua säilä- 

viljaa 3 rY) 

+1.0 - 8 -31 -23 -10 

Lintupaju 003 HfAy 8 48.4 331 290 316 27; 

(3 kg) ChAy 8 49.0 327 250 279 267 

+0.6 - 4 -40 -3/ - 4 

Keskimäärin HfAy 13 47.4 339 346 ' 366 330 

ChAy 14 48.-2 333 3i! 336 323 

:40,8 - 6 7375 --;50 - 	1 

AyAy4-ChAy-sonnit 

Lintupaju 003 AyAy 19 46.4 345 315 326 299 

(3 kg) ChAy 8 49;0 327 250 279 280 

Keskimäärin +2!6 -18 -65 -47 -19 

)t1 B ja C kuten taulukossa 1, 
1-)Puolel eläimistä ei saanut kivennäistä noin 3 kk:n ikään 

saakka, sairåstumisien jälkeen kaikille kivennäistä. 



Tadrukko-3. Sonni- ja hiehokOkeet 
Teurasprosenttien, tavoitepainojen ja vastaa-
vien ikien keskiärvot ja erotukset kokeittain 
ja sukupuoli.ttaln (sulkeissa väkirehutasot). 

Koe Suku- Kpl Teuras- Tavoite- 
puoli 	paino 

Ikä 	päiviä 
A B C_ 

FrAy 
Ruukki 	14 sonni 7 47.9 334 331 353 370 
(1.5, 	4.5 	kg) hieho 7 46.4 345 451 469 383 

-1.5 +II +120 +116 +13 
Lintupaju 002 sonni 8 47.9 334 301 324 331 
(3, 	4.5 kg) hieho 8 47.5 337 378 405 336 

-0.4 + 3 +77 +81 . 	5 
Keskimäärin sonni 15 47.9 334 316 339 351 

hieho 15 47.0 341 415 437 360 
-0.9 . 7 +99 +98 + 9 

1-1fAy 
Ruukki 	(3 sonni 5 46.3 346 402 415 444 
(säilöviljaa ja hieho 6 45.8 349 500 5)4 449 
ureoitua säilä- 
viljaa 3 ry) 

-0,5 . 3 +98 +99 . 	5 

Rehtijärvi 003 sonni 8 48.1 333 342 376 366 
((.5, 	3 	kg) hieho 5 47.0 340 4)0 432 376" 

-1.1 + 	7 +68 .56 +10_ 
Keskimäärin sonni 13 47.2 340 372 396 405 

hieho 11 46.4 345 455 473 413 
-0.8 5 +83 +77 . 

ChAy 
Ruukki 	13 sonni 6 47.3 338 371 392 401 
(säilöviljaa ja hieho 7 47.0 340 444 469 404 
ureoitua säilä- 
viljaa 3 ry) 

-0.3 . 2 +73 +77 . 3 

Ruukki 	14 sonni 6 48.2 332 326 347 356 
1.5, 	4.5 	kg) hieho 7 47.7 335 407 440 360 

-0.5 + 3 +81 +93 . 	4 
Lintupaju 002 Sonni 8 51.6 310 244 290 268 
(3, 	4.5 kg) hieho 8 49.6 323 322 371 283 

-2.0 +13 +78 +81 +15 
Keskimäärin sonni 20 49.0 327 314 342 342 

hieho 22 48.1 333 391 427 349 

6  4- 	7  
C = teuras-%:n mukaan, molemmilla sukupuolilla kok. sama 
kasvu. 	Aja 8 kuten edellisissä taulukoissa. 

- 
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PAINO 

420 

400 

380 	ChAy 
44 kpl 

360 

340 

320 

300 

280 

260 

240 

220 

PAINO JA IKÄ LOPUSSA 
rAVOI TEPA NO JA I KÄ 

ArFrAY 	III kpi 

.5.;  37 kpi 

AyAy (Jr 139 kpt 
FrAy 715 kpi 

Ht Ay 
I I 	kp I 

ChAy 9 
22 kpf 

Piirros 1. Elopainojen kehitys 270 päivän iästä kokeiden 
loppuun roduittain ja sukupuolittain. 

IKÄ 
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