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TIIVISTELMÄ 

Suomussalmella vertailtiin vuosina 1986-1989 timotein, nurmi-

nadan, koiranheinän, puna-apilan, englanninraiheinän sekä 

nurmiseoksen (edelliset + alsikeapila) menestymistä säilöre-

hunurmessa. Suurin kuiva-ainesato saatiin nurminadasta, ja 

kohtalaisia satoja antoivat myös timotei, koiranheinä sekä 

eri kasvien seos. Sen sijaan puna-apila ja englanninraiheinä 

menestyivät heikosti. Tutkimuksen perusteella nurminadan 

käyttöä Pohjois-Kainuun nurmissa on syytä lisätä. 

JOHDANTO 

Pohjois-Suomen maatalous perustuu nautakarjatalouteen, jonka 

kannattavuuden takeena on omavarainen rehuntuotanto. Yli puo-

let Oulun ja Lapin läänin viljellystä peltoalasta käytetään-

kin nurmiviljelyyn. Eri kasvilajeista juuri nurmikasvit pys-

tyvät hyödyntämään pohjoisen lyhyen kasvukauden parhaiten. 

Timotei on Pohjois-Suomen tärkein nurmikasvi. Sen etuna on 

hyvä talvenkestävyys ja erinomainen maittavuus nautakarjalle, 

mutta haittana hidas kasvuunlähtö niittojen jälkeen (HAKKOLA 

1986). Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa tehdyissä 

pitkäaikaisissa säilörehunurmien kokeissa nurminadan sato on 

ollut keskimäärin 80 %, koiranheinän sato 67 % ja englannin-

raiheinän sato 86 % timotein sadosta (HAKKOLA 1978). 

SALOn.(1981) tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan timotei on 

nurminataa kestävämpi nimenomaan jääpoltetta vastaan. Jääpol-
te on Rannikko-Suomen vitsaus, kun taas Pohjois-Suomen sisä-

maassa talvituhoja aiheuttavat lähinnä sienitaudit. Pohjois-

Suomen runsaslumisilla alueilla nurminata on todettu jopa 

timoteitä kestävämmäksi (ANON. 1990). 

Nurminadan etuja ovat timoteitä parempi poudankestävyys sekä 

hyvä jälkikasvukyky (PULLI1986). SALOn (1981) mukaan nurmi-

nata pärjää timoteita pareMmin kilpailussa rikkakasvien kans-

sa. 



Puna-apila on arvokas mutta sangen vaatelias nurmikasvi, joka 

ei ole menestynyt intensiivisessä viljelyssä. Sen onnistunut 

viljely edellyttää maan pH:n kohottamista yli 6:n ja pellon 

tehokasta kuivatusta (PuLLI 1986). Runsas typpilannoitus hä-
vittää puna-apilan nopeasti. Puna-apila kärsii myös suuresti 

peltojen tiivistymisestä ja siihen liittyvästä liiallisesta 

mä.rkyydestä. Traktorin ja korjuukoneen on myös havaittu ai-

heuttavan suoranaista tallausvauriota apilan kasvupisteissä. 

Apilan menestymistä haittaavat edelleen useat eri sienitaudit 

sekä jääpolte (SALO 1981). 

Koiranheinän ja englanninraiheinän talvenkestävyys pohjoisen 

oloissa on heikko eikä niitä suositella viljeltäviksi Poh-

jois-Suomessa (SALO 1981, PULLI 1986). 

Pohjois-Suomen nurmikasvien viljelysuositukset perustuvat 

Maatalouden tutkimuskeskuksen Kainuun tutkimusasemalla 

(vuoteen 1987 saakka Vaalan Pelsonsuolla), Lapin tutkimusase-

malla Rovaniemen maalaiskunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan tut-

kimusasemalla Ruukissa tehtyihin monivuotisiin kenttäkokei-

siin. Pohjois-Suomen tutkimusasemien ja toisaalta Suomussal-

men alueen säätietoja vertailtaessa käy kuitenkin ilmi, et-

teivät Ruukissa ja Vaalan Pelsonsuolla saadut tulokset ehkä 

vastaa Suomussalmella saatavia (LIITE 1). Lämpöoloiltaan Suo-

mussalmi muistuttaa läheisimmin Lapin tutkimusasemaa, mutta 

on vielä tätäkin runsaslumisempi. Tämän tutkimuksen tarkoitus 

oli vertailla eri nurmikasvien menestymistä Suomusalmen olo-

suhteissa. 

Tämän tutkimuksen suunnitteli ja käynnisti Tadeusz Aniszews-

ki. Kenttäkokeen hoidosta vuosina 1987-1989 sekä tutkimusra-
portin laadinnasta vastasi Erkki Kemppainen. Eero Miettinen 

osallistui tulosten laskentaan. Tutkimukseen saatiin rahoi-

tusta Suomussalmen kunnalta, mistä tekijät haluavat esittää 

parhaat kiitoksensa. 
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AINEISTO JA MENETELMÄT 

Koejärjestely 

Suomussalmen kunnan Ämmänsaaren kylään perustettiin maanvil-

jelijä Keijo Keräsen pellolle kesällä 1986 kenttäkoe, jossa 

selvitettiin eri nurmikasvilajien menestymistä Pohjois-Kai-

nuun oloissa. Koepisteen maantieteellinen sijainti on 640  55' 

pohjoista leveyttä ja 280  47' itäistä pituutta. Korkeus me-

renpinnasta on noin 200 m. 

Kokeessa oli kuusi koejäsentä. Koekasvit ja niiden kylvömää-

rät olivat eri koejäsenissä seuraavat: 

 Timotei 	(Tammisto) 26 kg/ha 

 Nurminata (Boris) 32 kg/ha 

 Koiranheinä (Tammisto) 31 kg/ha 

 Puna-apila (Bjursele) 11 kg/ha 

 Englanninraiheinä (Riikka) 26 kg/ha 

Seos (timotei, nurminata, 	3+3+3+9+3+9 kg/ha 

koiranheinä, puna-apila, 

englanninraiheinä ja 

Stena-alsikeapila) 

Koepelto oli saraturvetta. Lohkon kuivatus ei ollut kunnossa, 

vaan se pysyi hyvin pehmeänä kaikkina koevuosina. Koe joudut-

tiin korjaamaan viikatteella. Kuivatuksen huonoudesta huoli-

matta turvemaan pinta saattoi kuivua poutakausina hyvinkin 

kuivaksi. 

Maan viljavuusluvut olivat: pH 4,78, johtoluku 2,74, Ca 1669 

mg/l, K 76 mg/l, Mg 401 mg/1 ja P 86 mg/l. Korkea fosforiluku 

selittyy sillä, että viljavuusnäytteet otettiin kesällä 1986 

suojakasvin korjuun yhteydessä vajaan kahden kuukauden kulut-

tua runsaasta peruslannoituksesta. Koeruudun koko oli 15 m2, 

josta niitoissa korjattiin 12 m2:n ala. 
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Kesällä 1986 (17.6.) koekentälle kylvettiin koesuunnitelman 

mukaiset nurmikasvit. Suojakasvina oli Veli-kaura. Kaura nii-

tettiin vihantana 13.8. Nurmea perustettaessa koko kentälle 

annettiin lannoitteeksi Kaksoissuperfosfaattia (P=20 %) 511 

kg/ha sekä Kalirikasta Y-lannosta (NPK= 12-8-16) 800 kg/ha. 

Suojaviljan niiton jälkeen kentälle levitettiin Hiven PK-lan-

nosta (NPK= 2-8-15) 600 kg/ha. 

Keväällä 1987 (4.6.) timoteille, nurminadalle, koiranheinälle 

sekä englanninraiheinälle levitettiin lannoitteeksi Typpiri-

kasta Y-lannosta (NPK= 20-4-8) 500 kg/ha. Puna-apilalle levi-

tettiin Hiven PK-lannosta (NPK= 2-8-15) 600 kg/ha ja nurmi-

seokselle Hiven PK-lannosta 360 kg/ha sekä Normaali Y-lannos-

ta (NPK= 16-7-13) 240 kg/ha. Timotei, nurminata, koiranheinä 

ja nurmiseos niitettiin ensimmäisen kerran 6.7.1987, englan-

ninraiheinä 8.7.1987 ja puna-apila 5.8.1987. 

Vuoden 1987 ensimmäisen niiton jälkeen timoteille, nurmina-

dalle, koiranheinälle sekä englanninraiheinälle levitettiin 

Normaali Y-lannosta (NPK= 16-7-13) 500 kg/ha 8.7.1987. Puna-

apilaa ja nurmiseosta ei lannoitettu lainkaan ensimmäisen 

niiton jälkeen. Timotei, nurminata, koiranheinä ja nurmiseos 

niitettiin toisen kerran 25.8. ja englanninraiheinä 17.8. 

Puna-apilasta ei saatu kesällä 1987 toista satoa. 

Kesällä 1988 koeruudut lannoitettiin samalla tavalla kuin 

edellisenä vuonna. Ensimmäinen lannoitus tehtiin 30.5. ja 

toinen 29.6. Timotei niitettiin ensimmäisen kerran 28.6., 

nurminata, koiranheinä, englanninraiheinä sekä nurmiseos 

29.6. ja puna-apila 4.7. Kaikki koejäsenet niitettiin toiseen 

kertaan 10.8. 

Kesällä 1989 koeruudut lannoitettiin samalla tavalla kuin 

edellisinä vuosina. Lannoitteet levitettiin 31.5. ja 26.6. 

Timotei, nurminata, koiranheinä ja englanninraiheinä korjat-

tiin ensimmäisen kerran 26.6. ja puna-api,la sekä nurmiseos 

3.7. Toisen niiton ajankohdat olivat vastaavasti 8.8. ja 

30.8. 
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Jokaisessa niitossa nurmisato punnittiin ja sadosta otetuis-

ta näytteistä määritettiin kuiva-aine-, raakavalkuais-, raa-

kakuitu- sekä sokeripitoisuus. Myös sadon kasvilajikoostumus 

määritettiin jokaisessa niitossa. Seosnurmen apiloita ei ero-

teltu toisistaan botaanisessa analyysissä, mutta kasvustojen 

havainnoinnin perusteella alsikeapila katosi nurmista nopeas-

ti vain puna-apilan säilyessä jäljellä. 

Sadon korjuuaika ei aina ollut välttämättä juuri oikea. Sadon 

kemiallisen analyysin perusteella näyttää siltä, että ruudut 

niitettiin yleensä hieman liian myöhään. Syynä korjuun myö-

hästymiseen oli tutkimusaseman (Vaala ja Sotkamo) sekä koe-

paikan (Suomussalmi) pitkä välimatka ja vastaava ilmastoero. 

Oikeaa korjuuajankohtaa ei voitu päätellä tutkimusasemalta 

käsin vaan sitä jouduttiin tiedustelemaan puhelimitse Suomus-

salmelta. Tiedustelusta huolimatta korjuu näyttää myöhästy-

neen. 

Sääolot 

Kokeen perustamisvuonna (1986) kasvukausi alkoi 10.5. Kesä-

ja heinäkuu olivat varsin lämpimiä mutta keskimääräistä vähä-

sateisempia (Taulukko 1). Elokuussa sitä vastoin satoi 177 % 

keskimääräisestä sademäärästä. Nurmen kasvuunlähdön kannalta 

kesä 1986 oli kohtalaisen hyvä, joskin kylvöä seurasi noin 

kahden viikon pituinen poutakausi. Kasvukausi päättyi 16.9., 

ja kasvukauden tehoisan lämpötilan summa oli 894 0C. 

Ensimmäinen talvi (1986-1987) oli hyvin ankara. Joulukuun 
0 keskilämpötila oli 7,7 C ja tammikuun keskilämpötila 8,9 °C 

keskimääräistä alempi (Taulukko 1). Samanaikaisesti lumipeit-

teen vahvuus oli marras-huhtikuun aikana vain 49 % keskimää-

räisestä (Taulukko 2). Pysyvä lumipeite tuli 4.12.1986 ja 

hävisi 9.5.1987. 
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Taulukko 2. säätietoja Ilmatieteen laitoksen mittausasemalta 

vahvuus 

Kuukausi 

Suomussalmen kirkonkylältä vuosina 1986-1989. 

kuukauden 15. päivä. 

Lumipeitteen vahvuus, cm 

Lumipeitteen 

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1911-1960 

Loka 0 0 0 1 

Marras 7 6 5 13 

Joulu 8 37 25 32 

Tammi 17 52 48 48 

Helmi 45 72 53 67 

Maalis 46 79 64 80 

Huhti 35 62 54 66 

Kesä 1987 oli selvästi keskimääräistä kylmempi. Kasvukausi 

alkoi 2.5., mutta toukokuussa oli kaksi pitkähköä ajanjaksoa, 

jolloin tehoisan lämpötilan summa ei kasvanut lainkaan 

(3.-13.5 ja 23.-28.5.). Heinäkuun sademäärä oli poikkeuksel-

lisen suuri (Taulukko 1). Timotein, nurminadan, koiranheinän, 

englanninraiheinän sekä nurmiseoksen ensimmäisen niiton jäl-

keen sadetta tuli muutamassa päivässä yli 55 mm. Syksy 1987 

oli kuitenkin verraten lämmin; lokakuun keskilämpötila oli 

3,9 °C keskimääräistä korkeampi. Kasvukausi päättyi 19.10. ja 

kasvukauden tehoisan lämpötilan summa oli 727 °C. 

Talvikausi 1987-1988 oli sääoloiltaan tavanomainen. Vain jou-

lukuu oli selvästi keskimääräistä kylmempi (Taulukko 1). Lu-

mipeitteen vahvuus marras-huhtikuun aikana oli 95 % keskimää-

räisestä (Taulukko 2). Pysyvä lumipeite tuli 3.11.1987 ja 

hävisi 13.5. 1988. 

Kesä 1988 oli kasvuoloiltaan edullinen. Kasvukausi alkoi 

12.5. Toukokuun keskilämpötila oli 1,8 °C, kesäkuun 2,1 oC ja 

heinäkuun keskilämpötila peräti 3,1 °C keskimääräistä kor-

keampi (Taulukko 1). Alkukesän sademäärät jäivät kuitenkin 

vähäisiksi. Ensimmäisen niiton (timoteillä 28.6.) jälkeen oli 
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kolmen viikon pituinen poutakausi, jona aikana sademäärä oli 

vain noin 11 mm. Kasvukausi päättyi 10.10., ja tehoisan 

lämpötilan summa oli 1116 °C. 

Marras- ja joulukuu 1988 olivat poikkeuksellisen kylmiä, kun 

taas kevättalvi 1989 oli poikkeuksellisen lämmin (Taulukko 

1). Lumipeitteen vahvuus marras-huhtikuun aikana oli 76 % 

keskimääräisestä (Taulukko 2). Pysyvä lumipeite tuli 

22.10.1988 ja hävisi 4.5.1989. 

Vuonna 1989 kasvukausi alkoi 1.5. ja se oli kasvuoloiltaan 

hyvin edullinen. Etenkin touko- ja kesäkuu olivat poikkeuk-

sellisen lämpimiä (Taulukko 1). Sademäärät olivat tavanomais-

ta suurempia kesä- ja elokuussa. Ensimmäisen niiton 

(timoteillä, nurminadalla, koiranheinällä ja englanninraihei-

nällä 26.6.) jälkeen oli kuitenkin kahden viikon pituinen 

poutakausi, jolloin sademäärä oli vain 7 mm. Kasvukausi päät-

tyi 28.9., ja tehoisan lämpötilan summa oli 1068 C. 

TULOKSET 

Kuiva-ainesadot ja sadon kasvilajikoostumus  

Ensimmäisenä nurmivuonna (1987) parhaan sadon antoi puhdas 

timotei (Taulukko 3). Sen kasvu painottui selvästi alkuke-

sään. Kohtalaisia kokonaissatoja antoivat myös nurminata, 

koiranheinä, englanninraiheinä sekä nurmiseos, joilla kaikil-

la toinen sato oli selvästi ensimmäistä suurempi. Puna-apila 

menestyi kesällä 1987 erittäin heikosti; toisessa niitossa 

siitä ei saatu satoa lainkaan. Puna-apilan heikon menestymi-

sen syitä olivat kylmä ja sateinen kesä sekä se, että puna-

apilanurmi oli kärsinyt kovasta talvesta kaikkein eniten. Eri 

koekaåvien tiheydet syksyllä 1986 ja keväällä 1987 olivat 

seuraavat 	(%): 

syksy 1986 kevät 1987 

timotei 91 90 

nurminata 87 85 

koiranheinä 92 88 

puna-apila 88 48 

raiheinä 90 84 

nurmiseos 89 88 
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Tarkasteltaessa kesän 1987 satojen kasvilajikoostumusta voi-

daan päätellä, että nurminadan ja koiranheinän kasvUunlähtö 

oli varsin hidasta. Vaikka nämä kasvit olivat talvehtineet 

hyvin, rikkakasvien osuus. ensimmäisen niiton sadossa oli 

poikkeuksellisen suuri, yli 40 % (Taulukko 4). Nurminadan ja 

koiranheinän ensimmäinen sato jäi vastaavasti pieneksi. Toi-

seen niittoon mennessä nurminata- ja koiranheinäruutujen rik-

kakasvien määrä väheni merkittävästi. 

Taulukko 4. Kylvettyjen kasvien osuus eri niitoissa. 

Kasvi 

1/87 2/87 1/88 2/88 1/89 2/89 

Timotei 85 79 93 28 48 44 

Nurminata 56 81 98 96 98 70 

Koiranheinä 59 81 96 87 77 43 

Puna-apila 98 ... 87 71 74 44 

Engl. 	raiheinä 70 67 53 84 10 8 

Seos 83 79 96 98 92 74 

Vuonna 1988 paras tulos saatiin nurminadasta, joka antoi kak- 

si tasaisen suurta satoa (Taulukko 3). Timotein sato oli 

kaikkein pienin toisen niiton sadon jäädessä miltei olematto-

maksi. Timotein huono jälkikasvu johtui ensimmäistä niittoa 

seuranneesta kolmen viikon poutakaudesta. Puna-apila menestyi 

edelliseen vuoteen verrattuna erinomaisesti. 

Satojen kasvilajikoostumuksesta voidaan todeta, että englan-

ninraiheinän huono sato kesän 1988 ensimmäisessä niitossa 

näkyi vastaavasti korkeana rikkakasvipitoisuutena (Taulukko 

4). Timoteiruuduilla rikkakasvien osuus oli puolestaan toi-

sessa niitossa erittäin suuri. 



Nurminata osoittautui selvästi satoisimmåksi koejäseneksi 

myös vuonna 1989 (Taulukko 3). Kohtalaisia satoja saatiin 

myös timoteista, koiranheinästä, puna-apilasta sekä nurmikas-

vien seoksesta, mutta englanninraiheinä oli taantunut varsin 

vähäsatoiseksi. Kevään 1989 havaintojen mukaan nurmikasvien 

tiheydåt olivat eri ruuduissa seuraavat: timotei 26 %, nurmi-

nata 59 %, koiranheinä 9 %, puna-apila 3,8 %, englanninraihei-

nä 3 % ja nurmiseos 33 %. Koiranheinästä saatiin siten vaati-

mattomaan kevättiheyteen nähden hyvä sato. 

Paitsi selvästi paremmalla kevättiheydellä, nurminadan parem-

muus timoteihin nähden selittyy sillä, että nurminata pysyi 

varsin puhtaana kesän 1989 niitoissa (Taulukko 4). Timotei-

nurmessa rikkakasvien osuus niitoissa oli sitä vastoin jo yli 

50 %. Myös koiranheinä- ja apilaruutujen rikkapitoisuus oli 

kesän 1989 toisessa niitossa varsin suuri. Englanninraiheinä-

ruutujen rikkapitoisuus oli erittäin suuri kesän 1989 molem- 

missa niitoissa. 

Kun tarkastellaan koeruuduilta vuosina 1987-1989 saatuja ko-

konaiskuiva-ainesatoja, parhaaksi nurmikasviksi osoittautui 

nurminata (Taulukko 3). Hyviä satoja antoivat myös nurmikas-

vien seos, koiranheinä sekä timotei. Sen sijaan puna-apilan 

ja englanninraiheinän sadot olivat vain noin puolet nurmina-

dan sadoista. Puna-apila ja englanninraiheinä olivat myös 

tasaisen sadontuoton kannalta kaikkein epävarmimpia kasveja. 

Kasvilajien menestyminen nurmiseoksessa 

Seosnurmeen kylvettiin timoteitä, nurminataa, koiranheinää, 

puna-apilaa, englanninraiheinää ja alsikeapilaa suhteessa 

1:1:1:3:1:3. Tähän seossuhteeseen nähden nurmi muodostui 

alussa yllättävän timoteivaltaiseksi (Kuva 1). Timotei lähti 

kesällä 1986 hyvin kasvuun voimakkaan peruslannoituksen tur-

vin, kesti hyvin ankaran talven 1986-1987 ja lähti keväällä 

1987 taas aikaisin kasvuun. 
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Timotein osuus pieneni kuitenkin tasaisesti niin, että kesän 

1989 toisessa niitossa se oli enää 12 %. Timotein taantumi-

selle on kaksi syytä: ensimmäisten niittojen jälkeiset pouta-

kaudet vuosina 1988 ja 1989 sekä se, että seosnurmen vuotuis-

lannoituksessa typpeä annettiin liian vähän, vain 46 kg/ha/ 

vuosi. Timotein taantuva osuus seosnIkrmessa korvautui kesän 

1988 toiseen niittoon asti nurminadan ja koiranheinän osuuden 

kasvulla, mutta siitä eteenpäin apila valtasi heinien osuutta 

merkittävästi. 

Sadon kemiallinen koostumus 

Sadon raakakuitupitoisuus oli kaikkien niittojen keskiarvoksi 

laskettuna timoteilla 28,1, nurminadalla 27,8, koiranheinällä 

28,9, puna-apilalla 24,4, englanninraiheinällä 25,7 ja seos-

nurmella 27,2 % kuiva-aineesta (Taulukko 5). Siten ainoastaan 

koiranheinän kuitupitoisuus ylitti selvästi hyvän säilörehun 

raakakuitupitoisuusohjearvon 24-28 %. Raakakuitupitoisuus oli 

kaikissa kasveissa kohtalaisen matala kesän 1987 toisessa 

niitossa. 

Sadon raakavalkuaispitoisuus oli kaikkien niittojen keskiar-

voksi laskettuna timoteilla 14,2, nurminadalla 14,2, koiran-

heinällä 13,4, puna-apilalla 17,7„ englanninraiheinällä 15,.3 

ja nurmiseoksella 12,8 % kuiva-aineesta (Taulukko 5). Siten 

vain puna-apila täytti hyvän säilörehun raakavalkuaisohjear-

von 16-18 % kuiva-aineesta. Nurmiseoksen raakavalkuaispitoi-

suus oli sangen vähäinen koko kokeen ajan, vaikka apilan 

osuus seoksesta oli kokeen lopussa verraten suuri. Kesän 1988 

ensimmäisessä niitossa raakavalkuaispitoisuus oli korkeahko 

kaikilla kasveilla. 

Rehun sokeripitoisuudessa ei ollut merkittäviä eroja eri koe-

jäsenten välillä. Sokeripitoisuuden keskiarvo vaihteli koi-

ranheinän 8,8 %:sta puna-apilan 6,2 %:iin (Taulukko 5). 

Sadon kemialliseen koostumukseen vaikuttaa korjuun ilmeinen 

myöhästyminen, josta kerrotaan koejärjestely-osan lopussa. 
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Taulukko 5. Koekasvien raakakuitu-, raakavalkuais- ja sokeri-

pitoisuus. 

Koekasvi 

Timotei 

Nurminata 

Koiranheinä 

Puna-apila 

Engl. 	raiheinä 

Seos 

Niitto/vuosi 

1/87 2/87 	1/88 

Raakakuitu, 

2/88 	1/89 

% 	k.a:sta 

2/89 

28,3 

24,2 

26,1 

29,9 

22,9 

27,2 

23,3 

25,3 

26,6 

- 

25,1 

24,3 

29,2 

28,2 

30,2 

27,1 

25,4 

31,8 

29,6 

29,9 

33,5 

21,7 

29,6 

27,8 

28,7 

29,0 

24,9 

25,0 

22,4 

28,3 

29,2 

30,1 

32,3 

18,5 

28,8 

23,6 

Raakavalkuainen, % k.a:sta 

Timotei 13,0 13,9 16,8 14,5 13,6 13,1 

Nurminata 13,5 12,4 16,0 14,3 14,3 14,8 

Koiranheinä 10,8 12,2 16,4 13,9 15,3 12,8 

Puna-apila 8,3 17,6 22,7 17,3 22,8 

Engl. 	raiheinä 12,8 12,5 20,6 14,9 17,3 13,7 

Seos 12,1 11,6 12,9 13,9 13,3 13,1 

Sokeri, 	% k.a:sta 

Timotei 10,2 9,0 7,2 4,1 8,8 5,8 

Nurminata 11,5 9,0 7,7 3,8 7,3 4,6 

Koiranheinä 13,0 11,0 8,8 4,9 9,4 5,6 

Puna-apila 6,0 5,5 4,2 9,4 6,0 

Engl. 	raiheinä 10,5 13,3 8,5 5,3 8,8 5,3 

Seos 9,4 8,8 6,1 5,2 7,8 6,0 
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TULOSTEN TARKASTELU 

Kolmen vuoden kokonaisnurmisatojen perusteella nurminata 

näyttäisi tuottavan Suomussalmen olosuhteissa parhaan säilö-

rehusadon. Sen alkukehitys oli kylläkin timoteita hitaampi, 

mutta vaisun alun jälkeen nurminata tuotti erittäin tasaises-

ti satoa. Nurminadan paremmuus timoteihin nähden selittyy 

varsin pitkälle sen hyvällä jälkikasvukyvyllä kuivina kesinä. 

Nurminatakasvusto pysyi myös hyvin puhtaana koko koekauden 

ajan. Sadon laadun kannalta nurminata oli timotein veroista.. 

Timotein stotulokset osoittavat, ettei puhdas timoteinurmi 

ole paras mahdollinen säilörehunurmi. Timotein jälkikasvukyky 

on kuivina kesinä varsin huono. Huonon jälkikasvun seuraukse-

na timoteinurmi rikkaruohottui voimakkaasti kokeen loppupuo-

lella. Timotein heikohko menestyminen tässä kokeessa saattaa 

osittain selittyä sillä, että lajike oli Tammisto, joka ei 

varsinaisesti ole Pohjois-Suomen runsaslumisten alueiden la- 

jike. 

Koiranheinä menestyi kokeessa yllättävän hyvin. Sen antama 

kokonaissato oli parempi kuin timotein. Koiranheinäsadon laa-

tu oli kuitenkin jonkin verran timoteita ja nurmintaa heikom-

pi, mikä selittyy koiranheinän nopealla kasvurytmillä. Muista 

heinistä poikkeavan kasvurytminsä vuoksi koiranheinä ei so-

vellu nurmiseoksiin. 

Sekä puhdas puna-apila- että puhdas englanninraiheinänurmi 

osoittautuivat liian epävarmoiksi Suomussalmen olosuhteisiin. 

Näiden kasvien etuna oli kuitenkin sadon hyvä laatu. 

Eri nurmikasvien seos oli mukana kokeessa sen seikan selvit-
tämiseksi, miten eri kasvit selviytyvät kilpaillessaan keske-

nään. Tämän koejäsenen tulokseen vaikuttaa kuitenkin voimak-

kaasti se, että ruudun typpilannoitus oli hyvin niukka. Apila 

menestyi ruuduissa hyvin vallaten kokeen lopussa noin 40 % 

osuuden kasvimassasta, kun taas timotei taantui hyvin voimak-

kaasti. Mikäli tämä koejäsen olisi lannoitettu tavallisen 
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heinänurmen tapaan, olisi timotei todennäköisesti pärjännyt 

paremmin ja nurminata olisi vallannut apilan kasvutilan. Tu-

loksena olisi ollut timotei-nurminatanurmi. 

Tutkimuksen perusteella Suomussalmen olosuhteissa tulisi vil-

jellä nurminatapitoisia säilörehunurmia. Pelkkä nurminatakin 

käy vallan hyvin, mutta vielä parempi tulos saataneen timo-

tei-nurminataseoksesta, jolla yhdistetään näiden kasvilajien 

parhaat puolet. Timotein käyttöä puolustaa sen nopea kasvu 

alkukesällä sekä hyvä maittavuus. Nurminadan edut taas ovat 

hyvä jälkikasvukyky sekä runsaslumisilla alueilla timoteita 

parempi talvenkestävyys. Siemenseoksen tulisi koostua noin 

puoleksi timoteista ja puoleksi nurminadasta kokonaissiemen-

määrän ollessa 20-25 kg/ha. Siemenseokseen voidaan lisätä 

puna-apilaa 5 kg/ha. 

Suomussalmen olosuhteissa timoteilajikkeista menestyvät var-

mimmin Iki ja Bottnia II, nurminatalajikkeista Boris ja puna-

apilalajikkeista Bjursele. 
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Liite : Vertailutietoja sääoloista Ilmatieteen laitoksen 
mittausasemilla Ruukissa, Vaalan Pelsonsuolla, 
Rovaniemen maalaiskunnan Apukassa sekä Suomussalmen 
kk:ssa. 

Kuukausittaiset keskilämpötilat 
kiarvot. 

Kuukausi 	Ruukki 	Vaala 

(oC). 	Vuosien 

Apukka 

1931-1960 kes- 

Suomussalmi 

Tammikuu -9,3 -10,8 -13,0 -11,3 
Helmikuu -9,6 -11,1 -12,1 -11,3 
Maaliskuu -6,1 -7,1 -8,2 -7,5 
Huhtikuu 0,6 0,2 -1,3 -0,8 
Toukokuu 7,3 6,9 5,7 5,4 
Kesäkuu 12,8 12,9 12,0 11,9 
Heinäkuu 16,2 16,1 15,1 15,1 
Elokuu 14,0 13,7 13,0 13,2 
Syyskuu 8,4 7,9 7,3 7,5 
Lokakuu 2,3 2,1 0,8 1,2 
Marraskuu -2,1 -2,9 -4,6 -3,8 
Joulukuu -5,9 -7,2 -9,0 -8,2 

Koko vuosi 2,4 1,7 0,5 1,0 

Lumen syvyys kuukauden 15. päivänä. Vuosien 1911-1960 kes-
kiarvot. 

Kuukausi 	Ruukki 	Vaala 	Apukka 	Suomussalmi 

Lokakuu 1 1 1 1 
Marraskuu 6 6 10 13 
Joulukuu 16 14 25 32 
Tammikuu 32 27 40 48 
Helmikuu 46 42 56 67 
Maaliskuu 53 51 64 80 
Huhtikuu 37 29 57 66 
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