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Koetoimintakirjallisuutta. 

Vuoden 1926 alusta ilmestyvät valtion maatalouskoetoimintaa käsittele-
vät julkaisut kahtena sarjana, joista toinen Valtion maatalouskoetoiminnan 
julkaisuja., on tieteellisluontoinen ja toinen Valtion maatalouskoetoiminnan 

-tiedonantoja> enemmän ka,nsantajuinen. Seuraavassa luettelossa mainitaan 
paitsi näihin sarjoihin kuuluvia teoksia myös ne vanhemmat maatalouden koe-
ja tutkimustoiminta-alaan kuuluvat teokset, jotka ovat ilmestyneet vuoden 
1922 jälkeen. 

1. 	Maatalouden koetoiminnan keskusvallokunnan tiedonantoja: 
N:o 1. Pauli Tuarila: Valtion varoilla järjestettyjen paikallisten lannoitus-

kokeitten tuloksia vuosilta 1922-1923. Helsinki 1924. Hinta 
Smk 5: —. 

N:o 2. Vihtori Lähde: Paikalliset lannoituskokeet vuosina 1922-1924. 
Koetuloksia ja lannoituksen kannattavaisuuslaskelmia. Helsinki 
1925. Hinta Smk 6: —. 

N:o 3. C. A. G. Charpentier: Laiduntarkastus eräillä tiloilla Suomessa 
kesällä 1924. Helsinki 1925. Hinta Smk 10: —. 

11. Maatalouskoelaitoksen tieteellisiä julkaisuja: 
N:o 17. E. F. Simola: Juurikasvien viljelyksestä. Koetuloksia naapuri-

maissa ja maanviljelystaloudellisen koelaitoksen kasviviljelysosastolla 
tehdyistä juurikasvikokeista. Helsinki 1923. Hinta Smk 10: —. 

N:o 18. E. F. Simola: Untersuchungen ilber den Einfluss der Griinfutter-
samenmisehungen auf die Höhe der Ernteerträge und die Besehaffen-
hait des Griinfutters. Helsinki 1923. Hinta Smk 10: —. 

N:o 19. E. F. Simola: Maanlaatujen ja maan eri kosteussuhteiden vaikutuk-
sesta eräiden kaura- ja ohralaatujen morfologisiin ominaisuuksiin. 
Helsinki 1923. Hinta Smk 10: —. 

N:o 20. E. F. Simola: Pellavan jalostuksesta yksilövalintaa käyttämällä. 
Helsinki 1923. Hinta Smk 4: —. 

N:o 21. E. F. Simola: Huomioita viljellyn hieta-, savi- ja muutamaan 
kiffen sulamisesta Maanviljelystaloudellisella koelaitoksella, vuosina 
1922 ja 1923. Helsinki 1923. Hinta Smk 2: 50. 

N:o 22. l‘aarlo Terä~ Mittarijärjestelmän käyttämisestä kenttäkokeissa 
(Referat: t)ber die Anwendung des Massparzellensystems bei Feld-
versuehen). Helsinki 1923. Hinta Smk 10: —. 

N:o 22. Yrjö Hukkinen: Havaintoja herukan äkämäpunkin (Eriophyes ribis 
Nal.) esiintymisestä, Suomessa (Referat: Ueber des Auftreten der 
Johannisbeeren-Gallmilbe Eriophyes ribis Nal. in Finnland). Hel-
sinki 1923. Hinta Smk 2: 50. 
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Johdanto. 

Koska tässä julkaisussa esitetyt eri sikakantoja vertailevat ruo-
kintakokeet ovat ensimmäiset Sikatalouskoeasemalla toimitetut 
lienee paikallaan tässä selostaa hiukan niitä syitä, jotka ovat aiheut-
taneet erikoisen koeaseman perustamisen sikataloudellista koetoi-
mintaa varten. Syyt erikoiSen koeaseman perustamiseen käyvät ilmi 
seuraavasta Maatalouden Koetoiminnan Keskusvaliokunnan kirjel-
mästä Maatalousministeriölle, jossa kirjelmässä K:eskusvaliokunta 
anoo edellämainitunlaista koeasemaa perustettavaksi. 

Maatalousministeriölle. — Sen johdosta, että Suomen Sianjalos-
tusyhdistyksen puolelta viime keväänä keskusvaliokunnalle ilmoi-
tettiin, ettei yhdistys katsonut enää ensi vuonna voivansa ottaa huo-
lehdittavakseen niistä ruokintakokeista sioilla, joita se useamman 
vuoden aikana valtion avustuksella on suorittanut, on kysymys sika-
talouskoetoiminnan järjestämisestä ensi vuodesta lähtien useammassa 
kokouksessa kesän ja syksyn kuluessa ollut keskusvaliokunnassa ja 
kotieläinhoitovaliokunnassa harkittavana. 

Asian on. tehnyt erikoisen polttavaksi se seikka, että on osoit-
tautunut. vaikeaksi, saada näitä kokeita vastaisuudessa järjestetyksi 
kuten tähän asti yksityisten . tai valtion omistamiin valmiisiin sika-
talousrakennuksiin, koska maan eri siitössikaloista kokeisiin otetuissa 
sioissa aina joissakuissa on ollut tarttuvia sikatauteja, joilla on tai-
pumus pesiytyä 'koesikalaan suureksi haitaksi omistajan omalle sika-
taloudelle ja siitoseläinten myynnille 

Kun tarkoituksenmukainen ' sikatal ou sko et oi minta sit äp ait si on-
nistuu varmemmin, jos koesikala rakennetaan erikoisesti koetoimintaa 
silmällä pitäen ja sijoitetaan niin, että erilaisia kokeiltavia relmaineita, 
kuten meijerijätteitä, voidaan saada sinne aina tarpeelliset määrät 
laadultaan tasaista tavaraa ilman että tarvitsee ottaa huomioon niitä 
tarpeita, joita saatavina oleviin meijerijätteiSiin nähden voi asettaa 
se maatalous, jolta koesikala on vuokrattu, pitää keskusvaliokunta,. 
kotieläinhoitovaliokunnan kannan mukaisesti, valtion sikatalous-
koeaseman perustamista yhtenä koetoiminnan kiireellisirnmistä teh-
tävistä Suomessa. 

Tätä käsitystä on erikoisesti tukenut se tosiasia, että sikatalbu-
della sen nykyisestä kehittymättömästä tilasta huolimatta on mitä 
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suurimmat kehitysmahdollisuudet ja että tämän taloudenhaaran 
kehittymisestä suuresti riippuu, saadaanko karjanhoito ja meijeri-
talous maassamme nykyistä -kannattavammaksi sen kautta, että nii-
den jätteet, kuten esim. Tanskassa, käytetään sikojen rehuksi. 

Myöskin järkiperäisen laiduntalouden yhteydessä näyttää sika-
taloudella Maassamme voivan olla suuri yksityistaloudellinen ja kan-
santaloudellinen merkitys. 

Kaikki se työ, mitä maassamme suoritetaan sianjalostuksen ja 
sikatalousneuvonnan alalla, lepää kuitenkin heikolla perustalla niin 
kauan kuin sikatalouskoetoimintaa .ei ole saatu nykyistä vakinaisem 
malle kannalle, ja sekin työ, minkä sianjalostusyhdistys sikatalouskoe-
toiminnan alalla on pannut alulle, jää merkitykseltään vähäiseksi, 
ellei sitä voida jatkaa ja kehittää. 

Sikatalouskoetoiminnalla on muun karjatalouskoetoiminnan ke-
hittämisen kannalta vielä se merkitys, että kun ruokintakokeet sioilla 
ovat verrattomasti helpompia suorittaa kuin esiin, ruokintakokeet 
lypsylehmillä, on muun karjanruokintakoetoiminnan kannalta tar-
koituksenmukaista alussa erikoisemmin kehittää sianruokintakokeita. 

Harkittuaan kysymystä, mihin olisi sijoitettava valtion sika-
talouskoeasema, on keskusvaliokunta huomannut maatalouskoelai-
toksen omistaman, Fastbölen pysäkin vieressä sijaitsevan Bollbacka-
nimisen palstan tähän tarkoitukseen erikoisen soveliaaksi. Tällä 
palstalla on sekä sopiva tonttipaikka että maata, joka hyvin soveltuu 
sikalaitumeksi ja joka hyvin voidaan sikatalouskoeasemalle luovuttaa, 
varsinkin, jos koelaitokselle hankitaan sopivaa maata lähempää, 
mihin 'näyttää olevan mahdollisuuksia. 

Bollbackan edut sikatalouskoeasemana ovat seuraavat: 
Lähellä maatalouskoelaitosta sijaitsevana on helppo 

järjestää siellä sikatalouskokeissa tarpeelliset laboratorio-
tutkimukset. 

Se tieteellinen asiantuntemus, mikä ruokintakoetoi-
minnan ja kotieläinjalostusopin alalla on edustettuna maa-
talouskoelaitoksella, on mukavasti käytettävissä, sikatalous-
koeaseman kokeitten suunnittelussa ja tieteellisessä val-
vonnassa. 

Bollbackan asema Helsingin ja maatalouskoelaitok-
sen läheisyydessä sekä pääradan varrella on maataloudellis-
ten retkeilyjen kannalta erikoisen edullinen. 

Se että Helsingissä on niiden kahden keskusliikkeen, 
nimittäin yoinvienti-Osuusliike Valion r. 1. ja Suomen-Karja-
keskuskunnan r. 1. pääpaikka, jotka erikoisesti harrastavat 



7 

sikataloutta, helpottaa taas käytännöllisen asiantuntemuksen 
osallistumista sikatalouskoetoimintaan. 

5) Erikoisen tärkeänä on myös pidetty Voinvienti-
Osuusliike Valion r. 1. suuren Helsingin meijerin läheisyyttä, 
josta vaikeuksitta voidaan aina saada tarvittavat määrät 
erilaatuisia meijerijätteitä ja joka voi antaa mitä parhaat 
takeet näiden koerehujen pilaantumattomuudesta ja tasa-
laatuisuudesta. 

Mitä sikatalouskoeaseman hallintoon tulee, olisi se keskusvalio-
kunnan käsityksen mukaan järjestettävissä asetuksen puitteissa. Kun 
koeaseman piirinä toistaiseksi tulisi olemaan koko maa, olisi asetuksen 
mukaan kaikilla maanviljelys- ja talousseuroilla oikeus saada edustaja 
sen johtokuntaan. Tämä olisi järjestettävissä niin, että maanviljelys-
seurat yhteisesti valitsisivat johtokuntaan esim. 3 sikatalouden asian-
tuntijaa, jotka voitaisiin valita Suomen Sianjalostusyhdistyksen, 
Voinvienti-Osuusliike Valion r. 1. ja Suomen Karjakeskuskunnan r 1 
johtohenkilöiden joukosta. Jos tämmöinen vapaaehtoinen järjestely 
tuottaisi vaikeuksia, tulisi keskusvaliokunta ehdottamaan asetuksen 
täydentämistä. 

Keskusvaliokunta, joka on uskonut tämän kysymyksen valmis-
telun erikoisesti jäsenensä, kotieläinhoitovaliokunnan puheenjohtajan 
fil. tri R. Pihkalan huoleksi, on hankkinut suunnitelmat, piirustukset 
.ja urakkatarjoukset koesikalaa ja muita koeasemalla tarvittavia ra-
kennuksia varten. 

Näyttää siltä, että tarkoitukseen tarvittaisiin noin 300 000 
markkaa. Koeaseman vuosimenot arvioi keskusvaliokunta noin 
100 000 markaksi. 

Ylläolevan perusteella saa keskusvaliokunta kunnioittavimmin 
ehdottaa, 

että Ministeriö oikeuttaisi keskusvaliokunnan perusta-
maan sikatalouskoeaseman maatalouskoelaitoksen omista-
malle Bollbaekan palstalle ja tähän tarkoitukseen mainitusta 
palstasta eroittamaan noin 10 hehtaarin suuruisen alueen 
koeaseman hallintaan sekä 

että Ministeriö oikeuttaisi keskusvaliokunnan tähän 
tarkoitukseen käyttämään korkeintaan 300 000 markkaa 
uusien koeasemien perustamista varten myönnetystä 
1 200 000 markan määrärahasta ylimääräisen menoarvion 
VIII luvun 7 momentilla. Helsingissä, 27 p. marrask. 1924. 

J. Jännes. 
P. I. Jalkanen. 
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Rakennukset valmistuivat kuitenkin vasta sykSyllä 1925 ja 
otettiin ne vastaan urakoitsijalta marraskuun 10 p:nä samana vuonna. 
Toimintansa saattoi koeasema sen vuoksi alkaa vasta seuraavana 
keväänä. 

Kpeaseman pääasiallisimpana tehtävänä on ollut tuotantotark-
kailukokeiden suorittaminen lihoitussioilla. Tätä tarkoitusta varten, 
on asiansiitoskeskuksista ja muista niihin verrattavista siansfitosta, 
harjottavista paikoista lähetetty 4 porsaan ryhmiä noin 2 kuukauden 
ikäisinä koeasemalle. Porsaat ovat olleet puhtaista maatiais- tai 
yorkshirevanhemmista tai sitten niiden risteytyksiä. Tänä vuonna 
ei ollut kuitenkaan yhtään risteytysryhmää kokeissa. Kussakin 
ryhmässä on ollut määrä • olla 2 emakkoa ja 2 leikattua urosta. Koska, 
on pidetty tärkeänä, että kokeissa erinomaisen hyviksi osottautuneista 
ryhmistä voidaan edes toinen emakko saada takaisin siitokseen, on 
porsaiden hankinta kokeisiin järjestetty siten, että eläimet ovat koko 
kokeen ajan lähettäjän omia, mutta että kokeen loputtua ryhmän 
4:stä porsaasta 3 luovutetaan koeasemalle ruokintakustannusten kor-
vaukseksi ja yhden emakon saa lähettäjä takaisin joko elävänä sii-
tokseen tai rahassa, jolloin koko ryhmä lähetetään Helsinkiin Suomen 
Karjakeskuskunnalle teurastettavaksi, joka tilittää yhdestä emakosta 
asianomaiselle siitoskeskukselle ja kolmesta eläimestä Sikatalouskoe 
asemalle. Koe-eläinten lähettäjä on siis tilaisuudessa kokeen pää-
tyttyä ja nähtyään minkälainen tulos on ollut vielä päättämään 
haluaako hän yhden emakon takaisin elävänä vai antaako hän sen 
mennä teurastukseen. 

Koeaseman v. a. johtajana on toiminut 1 p:västä helmikuut4 
1926 Maatalouskoelaitoksen Kotieläinhoito-osaston ylimääräinen • as-
sistentti fil. maisteri Solmu Parkku ja sikojen hoitajana on ollut sian-
hoitaja Eero Tammiranta, joka tähän toimeen valmistuakseen oli 
Saksassa Ruhlsdorfin koeasemalla kaksi kuukautisella sianhoitokurs-
silla. 

Koeasema alotti varsinaisen toimintansa vasta toukokuun alussa 
sillä. toukokuun 10 p:nä saapuivat ensimmäiset porsaat kokeisiin. 

Koska nämä kokeet ovat suoranaisena jatkona Suomen Sian-
jalostusyhclistyksen toimittamille eri sikakantoja vertaileville kokeille 
niin liittyy tähän kertomukseen myös lyhyt yhteenveto niistä. 



Kertomus Sikatalouskoeasemalla tehdyistä lihotussikojen 
tuotantotarkkailukokeista v. 1926. 

Työn laajuus v. 1926. 

Kokeissa on ollut 41 ryhmää, joista 21 on vuoden aikana teuras-
tettu. Kokeisiin tulleissa ryhmissä on ollut 17 maatiaisrotuista ja 24 
yorkshirerotMsta, ja vuoden aikana on teurastettu 8 maatiais- ja 13 
yorkshireryhmää. Kokeisiin tulleista ja niistä kesken koetta pois-
tetuista sekä ryhmistä, joilla koe on vuoden aikana päättynyt, on 
taulukossa n:o 1 selostus. • 

Taulu N:o 1. 

Sikakantoja vertaileviin kokeisiin vuoden 1926 aikana otetut ja 
valmistuneet ryhmät ja eläimet. 

Mistä sikalasta. 

Tullut v. 1926 
aikana. 

Teurastettu 
v. 1926 aikana, 

Hävitetty 
kesken koetta. 

niellä 
31. 12. 1926. 

Ryh- 
miä. 

Eläi- 
miä, 

Ryli- 
miä. 

MM- 
miä. 

Ryh- 
miä. 

.Eläi- 
miä. 

Ryh- 
naiä. 

Eläi- 
miä. 

Maatiaisia. 
Aitoniemi 	  1 4 — — — — 1 4 Kojo 	  1 4 1 4 ' 	— — — — Laalahti 	  6 24 2 8 — — 4 16 Latva-Luhtasela 	 1 4 — — — 1 1 3 Myllykylä 	  1 4 — — — — 1 4 Niemi 	  1 4 1 4 — — — — Osara 	  3 12 1 4 — — 2 8 Varparanta 	  1 4 . 1 4 — — — — Jokioinen 	  1 4 1 3 — 1 — — Lehtinen . 	  1 4 1 4 — — — — 

Yorkshire roittisia. 
Harviala 	  2 8 1 4 — — 1 4 Honkola 	  4- 16 3 12 — — 1 4 Koivikko 	  1 4 — — — 1 4 Leikkonen 	  2 8 1 4 1 . 4 Mustiala 	  1 4 -- — — — 1 4 Orismala 	  2 8 1 4 — — 1 4 Otava 	  2 8 1 4 — — 1 4 Pekkala 	  2 8 1 4 — — 1 4 Saarela 	  4 14 1 4 — — 3 10 Uotila 	  2 8 2 8 — — — — Uusikylii 	  . 	1 4 1 — — — Taubila ' 	  1 4 1 4 — — — — 

Yhteensä' 	41 162 21 	1 83 — 2 	1 20 77 

2 
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Koe-eläinten ~hinta ja hoito. 

Kokeet ovat järjestetyt samalla tavalla kuin Suomen SianjalOs-
tusyhdistyksenkin järjestämät eri sikakantoja vertailevat kokeet. 
Edellä jo mainittiin että jokaisessa ryhmässä on ollut 4 eläintä, joista 
2 emakkoa ja 2 leikattua urosta. Tästä säännöstä on kuiten-kin useita 
poikkeuksia Ruokinnassa on käytetty yksinomaan kuorittu maito-
väkirehu ruokintaa ja on siinä noudatettu seuraavaa ruokintasuun-
nitelmaa. 

Taulukko N:o 2. 

Luokka. Eläinten 
paino 

Eläintå kohti päivässä. 

Kuorittua 
maitoa. 

Ohra- 
jauhoja. 

Kaura- 
jauhoja. 

Maissi- 
jauhoja. R. y. 

1 	  15-20 3.0 0.125 0.125 0.08 08 
II 	  20-25 3.2 0.19 0.19 0.13 1.0 

III 	  25-30 3.4 0.26 0.26 0.17 1.2 
IV 	  30-35 3.5 0.275 0.275 0.275 1.4 
V 	  35-40 3.5 0.35 0.35 0.35 1.6 

40-45 VI 	  3.5 0.425 0.425 0.425 1.8 
' 45-50 VII 	  3.5 0.50 0.50 0.5o 2.0 

VIII 	  50-60 3.5 0.50 0.50 0.75 2.2 
IX 	  60-70 3.5 0.50 0.50 1.00 2.5 
X 	  70-80 3.5 0.60 0.60 1.15 2.8 

XI 	  80-90 3.5 0.65 0.65 1.30 3.1 
XII 	  90-100 3.5 0.70 0.70 1.50 3.4 

Tämän suunnitelman mukaan on eri rehuja ollut tarvittavasta 
rehuyksikkö määrästä seuraavat määrät: 

Kuorittua maitoa 	  26.1 % 
Maissijauhoja 	  36.6 » 

Ohrajauhoja 	  21.2 » 

Kaurajauhoja 	  17.1 » 

Alussa .on maissimäärä vain 	koko väkirehumäärästä, mutta 
nousee vähitellen siten, että lihotuksen lopulla koko väkirehuannok-
sesta 4 on maissijauhoja. Ruokinnassa on kokonaan vältetty juuri-
kasvoja samoista syistä kuin esim Ruotsissakin samanlaisissa kokeissa 
nimittäin, että tällaisissa kokeissa käytettyjen rehujen tulee olla laa-
dultaan mahdollisimman tasaisia, niin ettei niiden rehuarvo vuodesta 
vuoteen sanottavammin vaihtele ja että niitä on aina reh.umarkki-

. noilla helposti saatavissa. Näissä molemmissa suhteissa ovat juuri-
kasvit ja perunat aivan sopimattomia. Perunan kuiva-aine ja tärk-
kelyspitoisuus esim. vaihtelee huomattavasti riippuen kasvupaikasta 
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sekä kesän lämpö ja kosteussuhteista, perunalaadusta, lannoituksesta, 
säilytyspaikasta sekä säilytysajan pituudesta. Niinpä on Maatalous-
koelaitoksen Kotieläinhoito-osastolla tehtyjen analysien mukaan 
perunoiden kuiva-ainepitoisuus vaihdellut 16.0 %:sta 25.o 3/4:iin, josta 
johtuen ensiksi mainittuja menee yhteen rehuyksikköön 6.25 kg 
ja viimeksi mainittuja 4.o kg. Huonoimman perunan rehuarvo on 
vain 64.o % parhaan perunan rehuarvosta. 

Kokeissa käytettyjen rehujen laatu käy selville Maatalouskoe-
laitoksen Kotieläinhoito-osastolla niistä tehdyistä analyseistä. 

Taulukko N:o 3. 

Ruokinnassa käytettyjen rehujen kokoomus. 

Rehuaine Vettä. 

1 
Tuh- 
kaa. 

Raaka- 
proteii- 

niä. 

Puhdas- . proted- 
niä. 

Raaka- 
rasvaa. 

Kasvi- 
syytä. 

Typettö- 
miä 

uuteain. 

Ohrajauhot 	 
Kaurajauhot 	 
Maissijauhot 	 

16.53 
10.27 
13.53 

2.96 
2.91 
1.58 

12.80 
12.60 
0.98 

12.21 
11.81 
10.12 

2.41 
5.61 
5.02 

4.81 
10.46 
1.91 

60.44 
58.15 - 
67.98 

Kuorittu maito tuodaan Helsingistä Valion meijeristä ja saapuu 
se koeasemalle puolen päivän aikaan, jolloin se heti pannaan suurem-
paan astiaan.happanemaan. Seuraavana aamuna se on täysin hapanta 
ja punnitaan se silloin kunkin ryhmän ruokapyttyyn ja sekotetaan 
hyvin muun rehun kanssa. Samalla lisätään rehuun myös kalan-. 
maksaöljyä noin 5 å 10 g sekä rehukalkkia 10 å 15 g eläintä kohti. 
päivässä. 

Ruokinnassa käytettyjen rehuaineiden kokoomus on siis jok-
seenkin normaalinen ja on niiden rehuarvoksi kokeiden lopputuloksia 
laskettaessa arvioitu siten että yhteen rehtyksikköön menee: ohra-
jauhoja 1.o kg, kaurajauhöja 1.25 kg, maissijauhoja 0.95 kg sekä. 
kuorittua maitoa 6.o kg. _Rehut punnitaan kerran päivässä, jolloiu 
aina yhden ryhmän koko vuorokauden annos punnitaan yhteen. 
astiaan; josta eläimille jaetaan pienemmille aina 40‘kg saakka viidesti 
päivässä nimittäin k:lo 6 aamulla, k:lo 9 a. p., .k:lo 12 p., k:lo 3 i. p. 
ja k:lo 6 illalla. Suuremmille yli 40 kg painaville eläimille annetaan 
ruokaa vain kolmasti päivässä, muutoin samaan aikaan kuin pie-
.nemmillekin paitsi että k:lo 9 ja k:lo 3 ruokinta jätetään pois. 

Kalanmaksaöljyä annetaan noin 1 å 2 g kymmentä kiloa elävää 
painoa kohti siksi kun ryhmän keskipaino on noin 40 kg, sen jälkeen 

• 
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saavat koe-eläimet rehukalkkia noin 10 å 15 g eläintä kohti. Ruokin-
nassa ei ole pidetty koe-eläinten elävääpainoa määrävänä kun on 
ollut kysymyksessä mihinkä ruokintaluokkaan mikin ryhmä sijoi-
tetaan vaan on siinä otettu huomioon aina kysymyksessä olevan ryh-
män ruokahalu siten, että jos ruokaruuhi on tyhjennetty puolessa 
tunnissa ruokinnan jälkeen on kysymyksessä oleva ryhmä siirretty 
seuraaavan luokkaan. Jos taas ruuhessa on vielä tunninkin kuluttua 
ruokinnasta rehua jälellä siirretään ryhmä ruokinnassa yhtä luokkaa 
alemmaksi. Sikalan vieressä on aitaus jossa koe-eläimet ovat olleet 
jaloittelemassa noin pari tuntia päivässä aina kun sää vain on ollut 
sellainen että eläimiä on voitu ulkona pitää. 

Koeporsaat punnitaan koeasemalle saapumisensa seuraavana 
päivänä sekä sitten neljäntenä ja viidentenä päivänä. Koe lasketaan 
alkavaksi vasta viidentenä päivänä ja alkupainoksi otetaan keskiarvo 
neljännen ja viidennen päivän punnituksista Aluksi punnittiin eläimet 
joka kymmenes päivä mutta lokakuussa ruvettiin punnitsemaan 
kerran viikossa, nimittäin joka tiistai. Koetta on jatkettu siksi kuin 
'ryhmän keskipaino on ollut 95 å 100 kg. Kokeen päättyessä punni-
taan eläimet kahtena viimeisenä päivänä ja loppupainoksi otetaan 
niiden keskiarvo. 

Punnitukset tehdään kaksi tuntia aamuruokinnan jälkeen siis 
k:lo 8 a. p. ja käytetään siihen Garvens merkkiä olevaa liukupunnuk-
silla varustettua vaakaa. .Sillä ehtii punnnita noin 50 sikaa tunnissa. 

Koe-eläinten teurastus ja arvostelu. 

Kuten edellä jo on mainittu on kokeet lopetettu sitten kun koe-
eläimet ovat saavuttaneet 95-100 kg keskimääräisen painon. Koe-
asemalla on silloin ensin toimitettu n. k. ulkomuoto arvostelu, jonka 
tarkotuksena on saada selville missä määrin tähän saakka vallinnut 
käsitys toivotuista ominaisuuksista on oikea, sillä ulkomuotoarvos-
telussa saatuja tuloksia on jälkeenpäin tilaisuus verrata teurastus-
arvostelussa saatuihin tuloksiin. 

Ulkomuotoarvostelussa annetaan pisteitä seuraavista kohdista: 
Pää ja kaula. 
Rinta ja lapa. 
Selkä ja lanne. 
Risti. 
Kinkut. 
Sivujen pituus. 

7) 	•» 	syvyys. 
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Koko ja kehitys. 
Ryhmän tasaisuus tyypissä. 

» 	» 	kehityksessä. 
Yleisvaikutus (Baeon tyyppi). 

Kaikissa näissä kohdin annetaan pisteitä 9:stä 15:een, jolloin 
9 merkitsee ala-arvoinen, 12 hyväksytty ja 15 erinomainen. Pisteluvut 
10, 11, 13 ja 14 ovat näiden edellä lueteltujen arvosanojen väliarvoja. 

Ulkomuotoarvostelun ovat toimittaneet agronomi T. Hossola, 
Koeaseman v. a. johtaja S. Parkku ja sikojen hoitaja E. Tammiranta 
yhdessä. 

Ulkomuotoaryostelu tehdään aina edellisenä päivänä ja seuraa-
vana päivänä viedään valmistuneet ryhmät autolla Helsinkiin. Kaikki 
valmistuneet ja teurastettavaksi lähetettävät eläimet on. myyty Suo-
men Karjakeskuskunnalle,,  jonka autoilla siat on noudettu koease-
maita. Teurastuslaitokselta viedään ruhot Suomen Karjakesku-
kunnan jäähdyttämöLle, missä seuraavana päivänä toimitetaan teu-
rastusarvostelu. 

Te.urastusarvostelun ovat toimittaneet Suomen •Karjakeskus-
kunnan tukkuosaston. johtaja E. Klemola ja koeaseman v. a. johtaja 
maisteri Solmu Parkku yhdessä'. Teurastusatvostelussa ensimmäi-
senä punnitaan ruhon paino, jolloin siis teurastuksessa on poistettu 
veri, sisälmykset, keuhkot, maksa ja sydän sekä harjakset, ja ruh.o 
on jäähtynyt yhden vuorokauden ajan. Ruhon painoa päineen, sork-
kineen ja ihroineen kut-sutaan tässä teuraspainoksi. Teurastustappio 
saadaan vähentämällä loppupainosta teurastuspaino. •Teurastus-
tappio on ollut yleensä verraten alhainen johtuen siitä että eläimet 
on teurastettu viimeistään kaksi tuntia sen jälestä kun ne ovat lähe-
tetyt koeasemalta. Erikseen punnitaan vielä pää, sorkat, ihrat ja 
kinkku. 

Mittauksia tehdään seuraavissa kohdin: 

Selkäsilavan paksuus mitataan kolmesta kohdasta: säältä 
keskeltä ja takaa. Näiden mittausten keskiarvo on selkäsilavan 
paksuus. 

Mahasilavan paksuus mitataan niinikään kolmesta kohdasta 
ja otetaan niiden keskiarvo. 

Ruhon pituus (kärsän päästä hännän juureen). 
4) Pään pituus (kärsän päästä pään leikkausko.htaan). 
5) Ruhon sisäpituus (ensimmäisen kaulanikaman etusyrjästä 

häpyluun etukärkeen). 
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Pisteillä arvostellaan: 
Silavan. laatu. 
Selkäsilavan sijoittuminen. • 
Mahasilavan 
Lavan seutu. 
Kinkut. 
Pään, luuston ja nahan hienous. 
Lihaston määrä ja laatu. 

Pisteiden lisäksi määrätään vielä luokka. Koe-eläimet jaetaan 
kolmeen luokkaan Helsingin markkinoiden vaatimuksia silmällä 
pitäen. 

Havaintoja eläinten kehityksestä ja terveydentilasta. 

Koe-eläinten terveydentila on ollut varsin tyydyttävä. Aivan 
tilapäistä ripulia lukuunottamatta on ollut ainoastaan muutamissa 
ryhmissä lievää yskää. Ainoastaan Jokioisten ryhmästä oli yksi eläin 
teurastettava ennen kokeen päättymistä syystä että siinä yskä oli 
muuttunut kroonilliseksi ja eläin oli kehityksessä jäänyt toisista. 
suhteettoman paljon jälelle. Muuten ovat ryhmät kehittyneet jok-
seenkin tasaisesti. Tosin vain kuudella ryhmällä on kehitys ollut niin 
tasainen että kaikki neljä koe-eläintä on voitu yhdellä kertaa lähettää 
teurastukseen. Kokeen lopettamisessa on pidetty nimittäin määränä 
että eläin on saavuttanut vähintäin 90 kg elävän painon, ja toiselta 
puolen yksityinen eläin poistettiin kokeesta viimeistään silloin kun 
se oli saavuttanut 105 kg elävänpainon. Tästä säännöstä tarkasti 
kiinni pitäminen onkin sitten aiheuttanut sen että ainoastaan kuusi.  
ryhmää on voitu lähettää teurastukseen kokonaisina ja viisitoista 
ryhmää on lähetetty kahdessa tai useammassa osassa. Kun keski-
määräiseksi päivittäiseksi lisäkasvuksi on saatu 664 g täytyy sitä 
pitää tyydyttävänä jopa hyvänäkin. Sairaustapauksien sattuessa ovat 
koeasemalla käyneet eläinlääkärit A. Jääskeläinen ja Inkeri Ora. 

Koetulokset. 

Keskitulokset eri roduilla näkyvät taulukosta N:o 4. Ensinnäkin 
eläinten lukumäärä on maatiaisrotuisilla vain 31 kun se yorkshire-
rotuisilla on 52 siis melkein-  kaksi kertaa niin paljon kuin Maatiaisia. 
Ikä kokeen alussa on molemmilla roduilla melkein sama, mutta kokeen 
lopussa on maatiaisten ikä 11 päivää pitempi kuin yorkshirerotuisten. 
Koepäivien lukumäärä on maatiaisrotuisilla 124.4 ja yorkshirerotui- 
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Taulu N:o 4. 

Keskitulokset eri roduilla. 

Maat. York. 

Eläinten lukumäärä 	  31 52 
Ikä kokeen alussa päiviä 	  70.6 71.2 
Ikä kokeen lopussa päiviä 	  195.0 184.0 
Keskipaino kokeen alussa 	  20.6 22.1 
Keskipaino kokeen lopussa 	  97.9 98.4 

Rehunkäyttö ja painonlisäys. 
Rehunkäyttö päivää ja eläintä kohti r. y. 	  2.31 2.34 
Painolisäys eläintä ja päivää .kohti g 	  630 686 
Rehunkäyttö yhden kilon lisäkasvuun r. y. 	  3.67 ' 	3.41 

Teurastustulos. 
Teurastustappio % 	 23.3 22.7 
Ruumiin sisapituus sm 	  -93.2 91.8 
Selkäsilavan paksuus» 	  4.1 3.7 
Mahasilavan 	» 	» 	  2.1 2.3 

Arvostelu pisteissä. 
Silavan laatu 	  11.3 12.5 
Selkäsilavan sijoittuminen 	  13.8 13.4 
Mahasilavan 	>i 12.8 12.2 
Lavan seutu 	  13.7 13.6 
Kinkut 	  12.2 13.3 
Pään, luuston ja nahan hienous 	  12.9 13.1 
Lihasto 	  12.5 13.3 

sulia 112.1 päivää. Keskipaino kokeen lopussa on maatiaisilla 0.5 kg 
pienempi kuin yorkshirerotuisilla. Rehunkulutus päivää ja eläintä 
kohti on molemmilla roduilla melkein sama, mutta päivittäinen lisä-
kasvu on yorkshirerotuisilla 56 g paermpi kuin maatiaisilla. Suhteel-
linen rehunkäyttö (yhden kilon lisäkasvuun käytetty rehumäärä) on 
maatiaisilla 0.26 rehuyksikköä suurempi kuin yorkshireilla. Teurastus-
tappio on yorkshireilla 0.6 % pienempi, mutta ruumiin sisäpituus on 
maatiaisilla 1.4 sm suurempi ja selkäsilava 0.4 sm paksumpi kuin 
yorkshireillä. Pistearvostelussa Ovat molemmat rodut jotenkin saman-
arvoisia, mutta kinkkujen saama pistemäärä on maatiaisilla 12.2 ja 
yorkshireillä 13.3 siis 1.1 pistettä parempi. 

Maatiaisten paksummasta silavakerroksesta johtuu että ne ovat. 
yhden kilon lisäkasvuun käyttäneet 0.26 r. y. enempi rehua kuin 
yorkshirerotuiset. V. 1926 valmistuneiden ryhmien polveutuminen, 
syntymäaika ja yksityisten eläinten sukupuoli käyvät selville 'taulu-
kosta N:o 5. 
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Koska pahnueen suuruus voi myös vaikuttaa ryhmän saavut-
tamaan tulokseen on taulukkoon N:o 6 otettu eri pahnueiden syntymä-
aika ja suuruus sekä kuolleiden porsaiden lukumäärä pahnueessa.. 
Taulukosta näemme että keskimääräinen pörsaiden lukumäärä pah-
nueessa maatiaisilla on 12.7 ja yorkshireilla 12.1, mutta kuolleiden 
lukumäärä on maatiaisilla taas vähän suurempi niin että eloon jää-
neiden lukumäärä on molemmilla roduilla jotenkin sama nimittäin 
11 ja 10.7. 

Taulukko N:o 6. 

Yleis katsaus vuoden aikana teurastettujen ryhmien iästä kokeen 
alussa, sekä pahnueiden suuruudesta. 

män 
N:o. 

Paikka, josta ryhmä 
on lähtöisin. Syntynyt. Koe aika- 

nut. 

Ikä 
päivissä 
kokeen 

alkaessa. 

Pahnueen 
SMITULIS. 

Yht. synt. Kuollut. 

• 
Maatjaisroluiset. 

. 	2 Niemi 	  7.3 26 16. 5 26 70 18 4 
5 Jokioinen 	 26. 2 26 17. 5 26 80 
.7.  Laalahti 	 20.3 26 24.5 26 65 14 1 
8 Osara 	  23. 3 26 26. 5 26 64 12 1 

10 Varparanta 	 27. 3 26 2. 6 26 67 12 4 
15 Lehtinen 	 14. 4 26 19. 6 26 66 .)_. 1)- 17 Laalahti 	 29. 4 26 30. 6 26 62 . 13 - 
18 Kojo 	  4. 4 26 4. 7 26 91 7 

Keskimäärin 70.6 12.7 1.7 

'1'orleshi;rerotui$et. 
1 Uusikylä 	 22. 2 26 15. 5 26 82 1)- .)_ 
3 Leikkonen 	 2.3 26 17. 5 26 76 15 , 	1 
4 
6 

Saarela: 	 
Otava, 	 

27.2 
15.3 

26 
26 

17. 5 
24.5 

26 
26 

79 
70 

.,)___. 
13 

')- 
9 Taubila 	 21.3 26 28.5 26 68 10 - 

11 Orismala 	 28. 3 26 5. 6 26 69 8 - 
12 }Joukola 	 5. 4 26 - 8.6 26 64 11. 2 
13 Uotila 	 18.3 26 9. 6 26 83 12 2 
14 »  	25. 3 26 9. 6 26 76 15 4 
16 Harviala 	 18. 4 26 21. 6 26 64 10 
19 Honkola 	...... . 	. 13. 5 26 19. 7 26 67 13 2 20 Pekkala 	 29. 5 26 29. 7 26 61 11 - 
21 Ilonkola 	 30. 5 26 14. 8 26 76 15 4 

Keskimäärin] 1 72.0 12.1 	1 1.4 

Kokeiden lopputulokset käyvät selville taulukosta N:o 7 ja .N:o 8. 
Niissä on yksityisten ryhmien tulokset esitettynä maatiaisrotuisten 
taulukossa N:o 7 ja yokshirerotuisten taulukossa N:o 8. Keskimäärin 
molemmilla roduilla on yhden kilon lisäkasvuun. käytetty 3.51 r. y. 
ja eläinten ikä kokeen lopussa 185 päivää siis viisi, päivää yli kuusi 
kuukautta. 

-- 
1) Tietoja ei ole. 

3793-- 27 3 
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Kantaeläinten tarkkailua koetulosten pohjalla. 

Paremman yleiskatsauksen saamiseksi ja käytännölliseksi opas-
tukseksi kantasukujen valintaan nähden on taulukkoon N:o 9 otettu 
suhteelliseen rehunkäyttökykyyn ja päivittäiseen lisäkasvuun näh-
den keskimäärää paremmat tulokset saavuttaneet ryhmät ja niiden 
kantaeläimet. 

Maatiaisryhtniä tässä taulukossa tarkastettaessa kiinnittää huo- 
miota Varparannan ryhmä koe N:o 10 siksi että sillä on niin alhainen 
päivittäinen lisäkasvu kuin 572 g ja suhteellinen rehun kulutus on 
kuitenkin keskimäärää alempi nimittäin 3..66 r. y. kun se keskimäärin 
maatiaisilla on ollut 3.67 r. y. Tämä johtuu siitä että ryhmä kokeeseen 
tullessa on ollut verraten nuori 67 päivää kaikkien maatiaisryhmien 
keskimäärin ollessa 70.6 päivää vanhoja kokeen alussa. Suuremmassa 
määrässä kuitenkin kuin ikä on vaikuttanut ryhmän alkupaino joka, 
on ollut vain 12.6 kg jota vastoin maatiaisryhmien keskimääräinen 
alkupaino on ollut 20.6 kg. Ryhmä on ollut siis syystä tai toisesta 
alkukehityksessään verrattain hidas eikä myöhemminkään enää ole 
kyennyt saavuttamaan täyttä kehitystä, mutta on rehun kulutus 
myös ollut vastaavasti pienempi niin että suhteellinen rehun kulutus 
on kuitenkin tullut keskimäärää alhaisempi. 

Paras tulos suhteellisessa rehun kulutuksessa on ollut Laalahden 
ryhmällä. Se on käyttänyt vain 3.40 r. y. lisäkasvukilea kohti. 

Kasvunopeudessa se on kuitenkin vasta kolmannella sijalla, sillä sen 
päivittäinen lisäkasvu on ollut vain 628 g kaikkien maatiaisryhmien 
keskimääräisen lisäkasvun ollessa 630 g. Tuotteiden laatu on sillä ollut 
keskinkertainen, sillä teuraStusarvostelussa saavutettujen pisteiden 
keskimäärä on ollut 12.9. Hintaluokkiin 'ovat koe-eläimet siinä ryh-
mässä 'jakautuneet tasan joka luokkaan nimittäin yksi eläin joka 
luokkaan. Yksi emakko siitä ryhmästä on lähetetty takaisin siitok-
seen, joten teurastusarvosteluun on jäänyt vain kolme eläintä. Ryh-
män isä on S. M. 49 Virsseli, joka on syntynyt Laalahdessa ja emä on 
S. M. 261 Hasa, joka on myös syntynyt Laalahdessa ollen Hirmun ja 
Rakin jälkeläinen. 

Tämä hyvä tulos näyttää olevan ryhmän emän S. M-. 261 Hasan 
.ansiota, sillä Hasan sisarpuoli S. M. 89 Raketti, jolla on.  sama isä 
S. M. 24 Hirmu ja äiti on Hasan emän S. M. 64 Nuken sisarpuoli, on 
saavuttanut vuoden 1924:n kokeissa parhaan tuloksen maatiaisilla 
sekä päivittäiseen lisäkasvuun, että suhteelliseen rehunkulutukseen 
nähden. 

Toisella sijalla on myös Laalahden ryhmä, jonka isä en sama karju 
S. M. 49 Virsseli kuin edelliselläkin ryhmällä ja emä on S. M. 233 Halla, 
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joka on Hasan täysi sisar ja samasta pahnueesta. Hallan ja Virsselin 
ryhmällä on suhteellinen rehunkulutus 3.47 r. y. ja päivittäinen lisä- 
kasvu 719 g. 

Kolmaanella sijalla on Niemen ryhmä, jonka isä on S. M. 34 San-
kari ja emä S. M. 117 Ryssätär, joka on Hasan emän Rakin sisarpuoli. 

Yorkshirerotuisilla on paras tulos saavutettu Honkolan III:11a, 
ryhmällä, jolla suhteellinen rehunkulutus on ollut 3.18 r. y. ja päivit-
täinen lisäkasvu 709 g. Ryhmän isä on S. Y. 224 Kaiku joka on Svalöv 
Jandron ja Kaisan jälkeläinen. Ryhmän emä on S. Y. 810 Jiisa, joka 
on Jandron ja S. Y. 464 Fiian tytär. Emä ja isä ovat siis molemmat 
Svalöv Jandron jälkeläisiä (sisarpuolia). Tässä tapauksessa näyttää 
sukusiitoksella saavutetun erinomainen tulos. 

Jokseenkin samanlaisen tuloksen on saavuttanut Pekkalan ryh-
mä. Sillä on suhteellinen rehunkulutus 3.18 r. y. ja päivittäinen lisä-
kasvu 706 g. Ryhmän isä on 5. Y. 157 Reisu-Sälli, joka on Jorman 
ja Tuhclin poika. Emä S. Y. 708 Kenkku-Iita on Jurkan ja Reippaan 
tytär. Vuoden 1924 kokeissa oli myös yksi ryhmä Reisu-Sällin jälke-
läisiä ja osottautui sekin ryhmä koko joukon keskitasoa paremmaksi. 

Kolmannella sijalla on taas Honkolan ryhmä I, jonka isä on 
S. Y. 207 Henry, joka taas on Heikin ja Emmyn jälkeläinen. Ryhmän 
emä S. Y. 694 Jiina, joka on parhaan tuloksen saavuttaneen ryhmän 
emän Jiisan täysi sisar. Tällä ryhmällä-on suhteellinen rehunkulutus 
3.20 r. y. ja päivittäinen lisäkasvu 691 g, joka on vielä hiukan parempi 
yörkshire-rOtusten ryhmien keskimääräistä lisäkasvua. 

Neljännellä sijalla on Otavan ryhmä, jolla päivittäinen lisäkasvu 
on 698 g ja suhteellinen rehunkulutus 3.26 r. y. Ryhmän isä on S. Y. 
120 Pallas ja emä S. Y. 570 Sievä. Tämä ryhmä on vahvan suku-
siitoksen tulos sillä Sievä on Pallaksen ja Nätin tytär. Jo Santamäen 
kokeissa v.. 1923 antoivat tämän ryhmän emän täysistä sisarista, 
muodostettu ryhmä erinomaisen tuloksen nimittäin 3.22 r. y. yhtä, 
lisäkasvukiloa kohti. 

Rehun käyttö ja lisäkasvu eri painoluokissa. 

Paitsi kokeiden lopputuloksia on käytännölliselle sikataloudelle 
tärkeätä tietää rehun kulutus ja päivittäinen lisäkasvu kussakin paino-
luokassa erikseen, sillä sen mukaanhan eläinten hoito ja ruokinta on 
järjestettävä. Samalla on tietenkin mielenkiintoista saada tietää. 
suhteellinen rehunkulutus eri painoluokissa. Taulukkoon N:o 10 on 
koottu kaikista v. 1926 valmistuneista ryhmistä keskimääräiset tu-
lokset. Aika jonka eläimet ovat tarvinneet eri painoluokissa siir- 
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tyä,kseen painoluokasta toiseen on ollut suunnnilleen kaksi viikkoa. 
Alimmassa luokassa on keskipaino ollut 17.4 kg ja ylimmässä luokassa 
93.4 kg ja rehukulutus eläintä ja päivää kohti on alimmssaa luokassa 
0.95 r. y. ja ylimmässä luokassa 3.31 r. y. Rehunkulutus on noussut 
siis 	kertaiseksi. Painolisäys eläintä ja päivää kohti on samaan 
aikaan noussut vain 458 g:sta 842 g:aan siis vain noin 1.8 kertaiseksi. 
Tästä johtuukin että suhteellinen rehunkulutus on ylimmässä paino-
luokassa jotenkin 2 kertaa niin suuri kuin alimmassa nousten 2.08 
r. y:stä 4.18 r. y:hyn. Kun näitä lukuja verrataan Ruotsissa saatuihin 
tuloksiin, niin käyvät ne jokseenkin hyvin yhteen niiden kanssa. 
Suhteellinen rehunkäyttö on ylimmissä luokissa alempi kuin ruotsa-
laisissa kokeissa mutta johtuu se siitä että tulokset kahdessa viimei-
sessä painoluokassa ovat jo epävarmoja koska niiden ryhmien luku, 
joissa silloin vielä on ollut mukana kaikki neljä eläintä, on ollut ver-
raten pieni, joten virhem.ahdollisuus niissä myös on suurempi. 

Taulukko N:o 10. 

Koesikojen päivittäinen rehun käyttö ja lisäkasvu sekä suhteellinen 
rehun kulutus eri painoluokissa. 

Painoluoka,t. Ikä Keskipaino 
kg ' 

---- 

päivissä 
. 	, 

Eläintä ja päivää kohti. 
R. y. 1 kg 
lisäkasvua. 

R. y. Painolisäys g. 

10- 20 17.4 62.2 0.95 458 2.08 
20- 30 25.8 82.8 1.25 477 2.62, 
30- 40 34.5 98.s 1.68 576 2.92 
40- 50 44.4 114.5 2.04 683 2.99 
50- 60 54.5 129.2 2.38 669 3.56 
60- 70 65.1 144.5 2.67 750 3.56 
70- 80 75.1 158.1 2.89 716 • 4.04 
80- 90 84.6 170.0 3.05 749 4.08 
90-100 93.4 1 1.3 3.31 842 3.93 



Yhteenveto Suomen Sianjalostusyhdistyksen toimittamista 
eri sikakantoja vertailevista kokeista. 

Suomen Sianjalostusyhdistys on jo useana vuonna järjestänyt 
kokeita, jotka selvittävät eri sikakantojen nopeakasvuisuutta, rehun 
hyväksikäyttökykyä sekä teurastustulosta Ensimmäiset tässä tar-
koituksessa järjestetyt kokeet tehtiin v. 1915 Euran pitäjässä Vaanin 
kartanossa. 

Koska näillä kokeilla ei koetettukaan suuremmassa määrässä 
selvittää eri sukujen ja kantojen lisäkasvu- ja rehunkäyttökykyä, 
vaan oli niiden tarkoitus etupäässä verrata maatiaiseläinten ja york-
shire-eläinten soveltuvaisuutta oloihimme toiselta puolen ja toiselta 
puolen selvittää edellisistä saatujen risteytyksien nopeakasvuisuutta 
ja rehunkäyttökykyä verrattuna molempiin kantarotuihin, niin jä-
tämme tässä yhteydessä mainitsematta ne kantaeläimet joista ryhmät 
näihin kokeisin on lähetetty. Koe-eläimiä näissä kokeissa oli vain 2 
kussakin ryhmässä. Maatiaiseläimet olivat jokainen eri emakosta, 
risteytysporsaat olivat taas kaikki samasta maatiaisemakosta ja 
yorkshire-ryhmät kahdesta eri emakosta. Kaikkiaan tutkittiin näissä 
kokeissa 9 ryhmää ja niissä 18 eläintä. 

Tulokset näissä kokeissa ovat olleet erinomaisen hyvät kuten 
taulukosta N:o 1 näkyy. Päivittäinen lisäkasvu on ollut keskimäärin 
maatiaisilla 0.719 kg, sekarotuisilla 0.86.1 kg ja yorkshireryhmillä 
0.770 kg. Suhteellinen rehunkulutus on ollut maa:tiaisilla 3.86 r. 
sekarotuisilla 3.23 r. y. ja yorkshirerotuisilla 3.40 r. y. 

Sen jälkeen ei varojen puutteessa ollut mitään kokeita järjestetty 
ennenkuin v. 1921, jolloin Tampereen Yleistä Maatalousnäyttelyä 
varten tahdottiin saada aineistoa.  eläinten arvostelua varten. 

Tampereen näyttelyä varten tehtäviin kokeisiin vuokrattiin 0/Y 
Gröndahlin sikala Riihimäellä. Näissä kokeissa oli 0 koeeläintä 
kussakin ryhmässä ja tutkittiin siten 17 ryhmää eli kaikkiaan 97. 
eläintä. Osa kustakin ryhmästä oli sitäpaitsi myös laidunkokeissa. 
Ruokinnassa käytettiin rehuyksiköissä noin 25 % rehusta kuorittua 
maitoa, 30 °/0  ohraa ja 46 % kuivattua perunaa. Aikomuksena oli 
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jatkaa koetta samassa paikassa, mutta alkoi siellä koe-eläiMissä 
raivota tarttuvaa kroonillista keuhkotautia (Septicaemia vei Pasteurel- 
losis suum) ja oli kokeet lopetettava. 

Seuraavat kokeet tehtiin 0/Y Paloheimon omistaman Santa-
mäen kartanon sikalassa v. 1923. Näihin kokeisiin osallistui 17 eri 
lähettäjää (siansiitoskeskuksia ja niihin verrattavia Sikatalouksia). 
Jokaisella lähettäjällä-  oli 1 ryhmä paitsi Jokioisten Kartanoilla, jolla 
oli 2 ryhmää toinen maatiais- ja toinen risteytysryhmä. Kussakin 
ryhmässä oli vain 3 eläintä ja oli siis kokeissa kaikkiaan 18 ryhmää 
ja niissä 54 eläintä. Rehuyksiköissä laskien oli kokeissa käytetyistä 
rehuista 57 % väkirehua (,4  ohraa ja y, kauraa), 18 % kuorittua 
maitoa, 1.2 % lanttua, 11.2 % kuivattua perunaa, 7.5 % tuoretta 
perunaa ja 5 % vihantarehua. 

Erinäisistä syistä ei kokeita voitu enää jatkaa seuraavana vuonna 
edellisessä paikassa, mutta saatiin kokeita varten Jokioisten Karta-
noihin kuuluvan Rehti järven sikala. Kokeisiin lähetettiin 14 ryhmää 
13:sta eri paikasta (kussakin ryhmässä 3 eläintä kuten edellisissäkin 
kokeissa). Yhteensä oli näissä kokeissa siis 42 eläintä. Ruokinnassa 
ei enää käytetty ensinkään juurikasveja koska ne olivat osottautu-
neet perin huonoiksi koerehuiksi perin vaihtelevan kokoumuksensa 
tähden. Eläinten saamasta rehusta oli noin 25 % kuorittua maitoa 
ja 75 % väkirehua. 

Kesällä v. 1925 oli kokeet järjestetty samaten kuin edellisetkin 
Jokioisten Kartanoihin • kuuluvalle Rehti järven tilalle. Tällä kertaa oli 
kokeissa 4 maatiais- ja 4 yorkshire-ryhmää. Porsaita oli 4 kpl. kus-
sakin ryhmässä paitsi yhdessä.  vain 3, yhteensä siis 47 koesikaa. Ruo-
kinnassa käytetyt rehut olivat aivan samat kuin edellisessäkin ko-
keessa. 

Ruokinta tapahtui kaikissa näissä kokeissa erikoisen suunnitel-
man mukaan, joka suunnitelma oli kussakin kokeessa laadittu erikseen 
perustuen Hansson'in normeihin. Ruokintaluokka, jonka mukaan 
kullekin ryhmälle ruoka-annos punnittiin, määrättiin sen mukaan 
kuinka hyvä ruokahalu kysymyksessä olevalla ryhmällä oli. Jos eläi-
met osottautuivat ruokinnan jälkeen vielä nälkäisiksi siirrettiin eläi-
met ruokinnassa yhtä luokkaa ylemmäksi. Jos taas joku ryhmä jätti 
ruokaa pitemmäksi ajaksi ruokinnan jälestä ruuheen vähennettiin 
seuraavan päivän annosta siinä määrin että ruoka syötiin kaikki 
yhteen kyytiin ruokinnan jälkeen. 

Eläinten punnitsemiset toimitettiin kaikissa näissä kokeissa joka 
kymmenes päivä, mutta alkupaino määrättiin kolmena perättäisenä 
päivänä tehtyjen pnnnitusten keskimääränä. 

Koetulosten keskimäärät eri vuosina selviää taulukosta N:o 1. 

4 
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Kokeissa on tutkittu porsasryhmiä seuraavista paikoista: 

Taulukko N:o 2. 

Kokeissa on tutkittu porsasryhmiä eri vuosina. 

Rotu. . Lähettäjä. 1921. 1923. 1924. , 1925. Yht. 

Maat. R. Pihkala, Laalahti 	  1 — 1 1 3 
Jokioisten Kartanot 	  1 .1 1 1 4 
M. Heinonen, Myllykylä 	  1 1 1 — 3 
L. 0. Hi1d6n, Osara 	  1 1 1 — . 	3 
K. Niemi, Ähtäri, Peränne 	 — 1 . 1 2 
J. Lauri Mäkelä, Kojo 	  — — 1 1 

Yhteensä maatiaisia 4 4 5 3 16 

Rist. Jokioisten Kartanot 	  1 1 1 — 3 
L. 0. Hild6n, Osara 	  — 1 — 1 
Oskari Lampu, Aitolahti 	  1 — 1 
Akseli Tanska, Alma 	  — — 1 — 1 
K. Kantell, Aitolahti 	  — — 1 — 1 

Yhteensä risteytyksia 1 2 4 — 7 

York. T. Pohjola, Kangasniemi 	  1 — — 1 
E. Grönlund, \Tiililä 	  1 1 — 2 
M. Laakso, Uotila 	  1 1 — 2 
Edv. Björkenheim, Orismala 	 1 1 1 1 4 
S. Aminoff, Pekkala, Ruovesi 	 1 1 1 — 3 
Mustialan Emätila 	  1 1 1 1 4 
J. H. Grönholm, Auvila 	  1 — — — 1 
Edv. Gahmberg, Uusikylä 	  1 1 — 1 3 
A. Bra.nder, Koivikko 	  1 — — 1 
Otavan Koulutila 	  1 1 1 1 4 
Sotaministeriö 	  1 1 — 2 
A. Alanne, Alhainen 	  1 1 — — 2 
K. Airaksinen, Käärrnelahti 	 — 1 — 1 
S. Furuhjelm, Honkola 	  — 1 1 1 3 
H. G. Paloheimo, Santarnäki 	 —• 1 — 1 
Salon seudun Osuusmeijeri 	 — 1 — 1 
Edv. Sjöstedt, Rättö  	— — 1 — 1 
J. Hallenberg, Saarela 	  — — 1 1 
Velj. Uimonen, Syväoro  	— — 1 1 
Jokioisten Kartanot 	— — — 1 1 

Yhteensä Yorkshire r 1 	12 13 	6 . 	8 39 

Kaikkiaan -on siis Suomen Sianjalostusyhclistyksen toimesta 
tutkittu 62 ryhmää, joista 16 maatiaisryhmää, 39 yorkshire- ja 7 
risteytysryhmää 28:sta eri paikasta. Suurin määrä mitä yksi lähettäjä 
on toimittanut on 8 ryhmää, jotka on lähettänyt Jokioisten Kartanot. 
Sieltä on ollut kokeissa 4 maatiaisryhnaää, 3 risteytysryhmää ja 1 
.yorkshireryhmä. Kaikkiin kokeisiin ovat osallistuneet sitä paitsi 
Orismala, Mustiala ja Otava, joista kaikista on ollut 4 ryhmää kokeissa. 
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Taulukkoon N:o 3 on koottu kaikki keskimäärää paremmat tu-
lokset suhteellisessa rehunkulutuksessa saavuttaneet ryhmät. Täl-
laisia ryhmiä on maatiaisissa ollut 6 kpl. ja yorkshire-eläimissä 15 kpl. 

Maatiaisryhmillä on paras tulos suhteellisessa rehunkulutuksessa 
Kojon ryhmällä v..1925. Sillä on suhteellinen rehunkulutus (käyttä-
nyt 1 kg lisäkasvuun) 3.64, r. y. ja päivittäinen lisäkasvu samalla 
ryhmällä 0 688 kg, joka on samalla paras päivittäinen lisäkasvu mitä 
näissä kokeissa on saavutettu, lukuunottamatta ensimmäisiä v. 1915 
tehtyjä kokeita. Toiseksi parhaan tuloksen maatiaisista on saa-
vuttanut Laalahden ryhmä, jonka isä S. M. 13 Ryssä on alkuperäisen 
karjun S. M. 8 Polseviikin ja emakon S. 1‘11: 32 Kynttilän jälkeläinen 
ja emä S. M. 36 Muija alkuperäinen emakko. Suhteellisessa rehun-
kulutuksessa kolmas järjestyksessä on myös Laalalulen ryhmä, jonka 
isä S. M. 24 Hirmu on alkuperäisen karjun S. M. 10 Alkun ja emakon 
S. M. 35 Pitsin jälkeläinen, ja emä S. M. 89 Raketti, joka on edellisen 
ryhmän täysi sisar. 

Yorkshire-eläimillä on paras tulos Otavan ryhmällä v. 1923 joka 
ryhmä on käyttänyt 1 kg elopaino lisäykseen 3.22 r. y. Päivittäinen 
lisäkasvu on tällä ryhmällä ollut tosin vain 0.550 kg mutta on tulos 
siitä huolimatta tullut näin edullinen Tämän ryhmän isä S. Y. 120 
Pallas on Honkolasta karjun S. Y. 35 Joosuan ja emakon S. Y. 177 
Kaisan. jälkeläinen ja emä S. Y. 161 Nätti, jonka isä on S. Y. 23 Jyrmy 
ja emä S. Y. 114 Nätti. Vuoden 1915 kokeissa saavutti yksi ryhmä 
suhteellisessa rehun kulutuksessa tuloksen 3.04 r. y. mutta kuten 
sanottu, siinä oli vain kaksi eläintä. 

Otavan ryhmän isän emältä S. Y. .177 Kaisalta on myös ollut 
koeryhmä v. 1925 ja on siitä saatu tulos toiseksi paras kaikista kokeissa 
olleista ryhmistä Sillä oli suhteellinen rehunkulutus 3.30 r. y. ja 
päivittäinen lisäkasvu 0.641 kg. 

Koska nämä neljä koesarjaa on tehty niin erilaisissa olosuhteissa 
(ruokinta, sikala ja koeaika) ei näissä kokeissa saatuja tuloksia voida 
pitää täysin keskenään verrattavissa olevina, ja onkin tässä yhteen-
vedossa jätetty kokonaan pois teurastusarvostelu ja siinä saavutetut 
pisteet. Ainoastaan teurastustappio on otettu tässä mukaan. Piste-
arvosteluun on vaikuttanut haitallisesti se seikka että niitä toimitta-
massa "ei ole ollut yksi ja sama mies. TeurastUstappioprosentitkaan 
eivät ole täysin toisiinsa verrattavissa, koska se matka, joka eläinten 
on tarvinnut tehdä teurastuslaitokselle ja aika viimeisestä ruokinnasta 
teurastukseen on niin- erilainen. Niinpä teurastettiin ensimmäisissä 
kokeissa v. 1921 osa koe-eläimistä ensin Helsingin teurastuslaitoksella, 
mutta sitten myöhemmin kun Helsingin teurastuslaitos oli kieltäyty-
nyt ottamasta koesikoja teurastettavaksi koesikalassa esiintyneen 
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tarttuvan kroonillisen keuhkotandin takia, täytyi koe-eläimet teu-
rastaa heti koepaikalla Riihimäellä, eikä silloin luonnollisesti eläimiä 
tarvinnut ensinkään kuljettaa ennen teurastusta, joka seikka ei ole 
voinut olla vaikuttamatta pienentävästi teurastustappioon. Vuoden 
1923 kokeissa Santamäessä lähettetlin koe-eläimet taas Helsinkiin 
teurastettaviksi ja vuosien 1924 ja 1925 kokeissa lähetettiin valmiiksi 
lihotetut koe-eläimet Turkuun Lounais-Suomen-Osuusteurastamoon. 
Täten on eläinten arvostelua toimittamassa ollut kolme eri henkilöä 
ja on heillä luonnollisesti ollut jokaisella jossain määrin omat toisistaan 
poikkeavat arvosteluperusteensa. 

Kun Sikatalouskoeaseman rakennukset valmistuivat syksyllä 
1925 ja kokeet siellä voitiin aloittaa toukokuussa v. 1926 loppuivat 
nämä Suomen Sianjalostusyhdistyksen toimesta järjestetyt kokeet, 
ja kun nyt julkaistaan koekertomus ensimmäiseltä vuodelta Sika-
talouskoeasemalla niin esitetään sen yhteydessä tämä lyhyt yhteen-
veto kaikista niistä kokeista jotka Suomen Sianjalostusyhdistys on 
tätä ennen tehnyt tarkoituksessa selvittää eri sukujen ja kantojen 
rehukäyttökykyä ja nopeakasvuisuutta. 
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N:o 25. Yrjö Hukkinen: Tiedonantoja viljelyskasveille vahingollisten eläin. 
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N:o 28. Ilmari Poijärvi: Suomalaisen lypsykarjan ravinnontarve käytännöl-
listen ruokintakokeiden valossa. Helsinki 1925. Hinta Smk 15: -. 
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L 	Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja: 
N:o 1. Ei ole vielä ilmestynyt. 
N:o 2. E. F. Simola: Maanlaatujen ja kosteussuhteiden vaikutuksesta 
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N:o 4. T. Terho: Tutkimuksia kotimaisten sormien vaikutuksesta jälke-
läistensä maidontuotantoon ja maidon rasvapitoisuuteen I. L. S. K. 
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sulamisesta maatalouskoelaitoksella vuosina 1924, 1925 ja 1926 
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investigations regarding the influence of the size of the ration on the 
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N:o 	7. 0. A. G. Charpentier: Laiduntarkastus eräillä tiloilla Suomessa kesällä 
1925 (Summary: The control of pastures on some farms in Finland 
(Suomi) in 1925). Helsinki 1926. Hinta Smk 10:- 

N:o 	8. Vilho A. Pesola: Kevätvehnän keltaruosteen kestävyydestä. (Abstract: 
On the resistance of spring wheat yellow rust). Helsinki 1927. Hinta 
Smk 30: -. 

N:o 	9. C. A. G. Charpentier: Laiduntarkkailu eräillä tiloilla Suomessa kesällä 
1926 (Summary: The control of pastures on some farms in Finland 
(Suomi) in 1926. Hinta Smk 10: - 

N:o 10. 0. Collan: Tulokset ta1vikaalikokeista Hinnonmäen puutarhakoe-
asemalla v. 1923-1925. (Referat). Helsinki 1927, 

N:o 11. P. Kokkonen: Rukiin talvehtimisen ja sen juurien venyvyyden ja 
venytyskestävyyden välisestä suhteesta. Helsinki 1927. 

N:o 12. V. Lähde: Paikalliset lannoituskokeet vuosina 1922-1926. (Refe-
rat). Helsinki 1927. 

N:o 13. Ilmari Poijärvi: Suomaalla ja kovalla maalla kasvaneiden heinien 
tuotantoarvo toisiinsa verrattuna. Helsinki 1927. 

II. Valtion maatalouskoetoiminnan tiedonantoja: 
N:o 1. A. J. Rainio: Hedelmäpuiden syöpä (1';Tectria, galligena Bres.). 

Helsinki 1926. Hinta Smk 1: 50. 
N:o 2. Niilo A. Vappula: Hallaperhonen (Cheimatobia brumata L.). Hel-

sinki 1926. Hinta Smk 1: 50. 
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