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JOHDANTO  

Viime  vuosina  suoritetuissa  kokeiluissa  on saatu  hyviä tuloksia  turveruukkujen 

ja myös irrallisen  kasvuturpeen käytöstä  männyn istutuksen  yhteydessä. Taimien kuole  

minen  on ollut  vähäistä, ja kasvuturpeen lannoittava  vaikutus  on ilmennyt nopeasti 

taimien  hyvänä kasvuna  (mm.LAITINEN 1964, LAITINEN ja HUURI  1965, SALOVAARA 1965, 

HOURI 1965). Kun  tätä menetelmää  edelleen  kehitettäessä  saattaa  olla  hyötyä kaikis  

ta kasvuturpeen käyttöä koskevista  havainnoista, esitetään  seuraavassa alustavia  tu  

loksia  kahdesta  kokeesta, joissa männyn Istutus on suoritettu irrallista kasvuturvet  

ta apuna  käyttäen. Kokeet  on perustettu metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston  

ja  Pohjois-Satakunnan koeaseman  toimesta  yhteistyössä  metsähallinnon  Parkanon hoito  

alueen  kanssa. 

KOEISTUTUKSET 

Ylisenlammin  koe 

Koekenttä, Joka on perustettu kesällä  1965, sijaitsee metsähallinnon Parkanon  

hoitoalueessa  Ylisenlammin  maastossa.  Alue  on talvella  1963-1964 paljaaksi hakattu  

VT:n kangas. 

Kokeessa  käytetty  jyrsinturve on saatu  Oy  Ramco Ab:ltä. Tämä ns. Röisuon  kas  

vuturve (rahkasaraturvetta,  maatumisaste  H  4)  on lannoitettu  tri Viljo Puustjärven 

x 

ohjeiden mukaan  käyttämällä  kaliumsulfaattia 1.5 kg/nr  , kaksoissuperfosfaattia 

•5-5 <5 
0.6 kg/m  , hienofosfaattia  2.0 kg/m , Oulunsalpietaria 0.5 kg/m 

,
 Rikkihappo Oy:n  

hivenaineseosta  (1.1 %B, 12.8 % Cu, 9.6 %  Mn, 9.6 % Fe, 7.8 % Zn,  1.4 % Mo, 

4.5 %  Na) 0.1 ja dolomiittikalkkia  9.0  kg/m^.  

Kokeella  pyritään saamaan lisävalaistusta siihen, miten  männyn istutuksen  tu  

los on riippuvainen a) käytettävän  kasvuturpeen määrästä, h) taimien  iästä ja 

c)  istutusajasta.  Kunkin  kysymyksen  selvittämistä  varten  on perustettu oma eril  

linen  koesarjansa, jonka sisällä tutkittavien  menetelmien  sijoitus on määräytynyt  
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arvonnan perusteella. Jokaisesta  menetelmästä on tällöin ollut  neljä toistoa. Yksi  

tyisessä  koeruudussa  on taimia käytetty  50 kpl.  Kaikkiaan  on taimia  istutettu 2800  

kpl. Muovipusseihin pakattua kasvuturvetta, jonka vesipitoisuus oli  n. 60 til. -96,  

ei ole  kasteltu  istutusta suoritettaessa.  Turpeen päälle istutuskuoppaan on asetet  

tu irtainta mineraalimaata  painomaaksi. 

Alkkian koe  

Koe  on perustettu kesällä  1966 metsäntutkimuslaitoksen Pohjois-Satakunnan ko  

keilualueeseen  Karvian  Alkkiaan. Istutusalue  on v. 1964—1965 paljaaksi hakattu  ja  

laikutettu  VT:n kangas.  

Istutuksen yhteydessä on käytetty  Suo Oy:n  valmistamaa  lannoitettua jyrsintur  

vetta (rahkaturvetta  H 4-6), joka sisältää kaliumsulfaattia  1.5 kg/m',  kaksoissuper  

-5-5 
fosfaattia 0.75 kg/m  , hienofosfaattia  2.0 kg/m , Oulunsalpietaria 0.5 kg/m  

,
 Rikki  

•s "5 
happo Oy:n hivenaineseosta 0.1 kg/nr sekä dolomiittikalkkia 8.0 kg/m . 

Kokeen  tarkoituksena  on selvittää  a) täytemaana käytettävän kasvuturpeen määrän 

ja h)  istutusajan vaikutusta männyn taimien  kehitykseen. Koe  käsittää  72 ruutua, 

joissa menetelmien  sijoitus on arvottu. Jokaisesta  menetelmästä on  neljä toistoa. 

Yksityisessä  koeruudussa  on taimia  50 kpl,  joten taimia  on istutettu kaikkiaan  3600 

kpl. Täytemaana käytetty  kasvuturve  on kasteltu  läpimäräksi istutusta varten  ja 

turpeen päälle on asetettu mineraalimaata  painomaaksi. 

MITTAUKSET 

Ylisenlammin  kokeella  selvitettiin  vuoden  1965 lokakuussa, paljonko istutettuja 

taimia  oli  elossa. Edelleen mitattiin taimien  kokonaispituus, viimeisen latvakasvaimen 

pituus sekä  ylimmän neulaskiehkuran  neulasten  keskipituus.  Vuoden  1966 elokuussa suori  

tettiin vastaava  inventointi  (neulasmittauksia lukuunottamatta) sekä  Ylisenlammin  

että Alkkian  kokeella.  
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Mittaustulosten  vertailua  varten  suoritettiin  aineistoissa  varianssianalyysi 

ja laskettiin  pienin merkitsevä  erotus Tukey'n esittämällä menetelmällä 

(MATTILA 1965). Varianssianalyysiä varten  tehtiin  prosenttiluvuille arc  sin  -  

transformaatio.  

TULOKSET 

Sekä Ylisenlammin  että Alkkian  koekentillä  selvitetään, miten taimien  kehitys  

on riippuvainen istutuksen yhteydessä käytettävän kasvuturpeen määrästä.  Tutkittavat 

määrät ovat 0.25, 0.5, 1.0 ja 2.0 litraa tainta  kohden.  Vertailua  varten  on istutus  

suoritettu  myös ilman  täytemaata sekä käyttämällä istutusalueelta  otettua  mineraali  

maata  täytemaana. 

Ylisenlammilta  saatujen tulosten  mukaan  (taulukko  1) taimien  elossapysyvyys  

on ollut ensimmäisen  kasvukauden  jälkeen 80 % ja kasvu  hyvin heikkoa. Käytettäessä 

kasvuturvetta  täytemaana 0.25 -  1.0 litraa  tainta  kohden  ovat taimet pysyneet parem  

min  elossa  kuin  vertailuruuduissa.  Myös taimien  pituuskasvu on ollut  kasvuturvetta  

käytettäessä  parempi, ja neulasten  pituus on ollut syksyllä  suurempi kuin vertailu  

ruuduissa,  joissa ei  ole  käytetty  lainkaan  täytemaata tai  täytemaana on ollut  kiven  

näismaa. Taulukosta  1 ilmenee  myös, että käytettäessä  kasvuturvetta  2.0 l/taimi,  

on saatu  heikompi tulos  kuin  sitä  pienemmillä kasvuturpeen määrillä. 

Taimien  kehitys  on ollut  Ylisenlammin  kokeessa  toisen kasvukauden  aikana sa  

mansuuntainen  kuin  ensimmäisenäkin. Taimien  elossapysyvyys  ja kasvu  on ollut kasvu  

turveruuduissa  (0.25 -  1.0 l/taimi)  parempi kuin  vertailuruuduissa.  Todetaan  myös,  

että taimien  kuoleminen  inventointien  välisenä aikana on ollut samaa suuruusluok  

kaa  eri  koeruuduissa.  Tämän mukaan  mm. maan routimisesta  johtuvat vauriot  eivät  

ole  olleet  kasvuturpeessa suurempia kuin  kivennäismaassa. 

Alkkian  kokeessa  ei ensimmäisen  kasvukauden  jälkeen ollut  eroja taimien elos  

sapysyvyydessä  ja kasvussa  vertailutaimien  ja kasvuturvetta  saaneiden  taimien vä  

lillä  (taulukko 2).  
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Taulukko  1. Taimien  elossapysyvyys  ja kasvu  Ylisenlammin  kokeella  käytettäessä  

eri  määriä kasvuturvetta.  Istutus 26.-28.5.1965. 

Table  1.  The survival  and growth of the  transplants at Ylisenlampi area when  

different amountsof garden peat is used. Planting 26.-28.5.1965. 

ero ilman  täytemaata istutettuihin taimiin  nähden  -  Statistically  

significant difference compared to seedlings planted without using filling earth. 

Taulukko  2. Taimien  elossapysyvyys  ja kasvu  Alkkian kokeella  

käytettäessä  eri  määriä  kasvuturvetta.  Istutus 26.5.1966. 

Table  2. The survival  and.  growth of the transplants at Alkkia  area 

when  different amounts  of  garden peat is used. Planting 26.5.1966. 

Täytemaa Taimia elossa, % Neulasten  keski-  Latvakasvaimen 

Filling earth Seedlings alive,  % 
pituus , mm keskipituus,  mm  

Average length Average length of 

of needles
,  mm terminal  shoot

,  mm 

1965 1966 1965 1965 1966 

80.0 65.5 10.4 9.2 37.8 

Kivennäismaa 
84.0 7^.5 10.5 13.6 

_

 45.6 
Mineral  soil 

Kasvuturve 
88.5 79.0 15.6 22.4-  68.9 

Peat 0.25 1 

0.5 1 94.5
(1  83.0

1^1  16.8 30.1 74.8 

1.0 1 91.0 86.O^ 1 15.9 25.6 73.9 

2.0 1 77.5 72.5 12.2 18.3 57.3  

lsd
5  % 4.7 10.4-  26.0 

Täytemaa Taimia  elossa, % Latvakasvaimen  

Filling earth Seedlings alive, %  
keskipituus,  mm  

Average length of  

terminal  shoot, mm 

1966 1966 

92.5 41.2 

Kivennäismaa 
97.5 44.7 

Mineral  soil 

Kasvuturve  
89.0 37.8 

Feat 0.25 1 

0.5 i 92.0 38.0 

1.0 1 92.5 40.5 

2.0 1 88.0 34.6 

LSD
S % 17.0 
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Taulukko  3.  Eri-ikäisten  taimien  elossapysyvyys  ja kasvu  Ylisenlammin  kokeella  

(kasvuturvetta  0.5 l/taimi). Istutus 25.5.1965. 

Table  3. The survival  and growth of the transplants of different  ages at Ylisen  

lampi area (garden peat 0.5 1/transplant). Planting 25.5.1965. 

Taulukko  4. Eri aikoina  istutettujen taimien  elossapysyvyys  ja kasvu  Xlisen  

lammin  kokeella  (taimien ikä = 2/1 v., kasvuturvetta  0.5 l/taimi).  

Table 4. The survival  and  growth of the transplants planted at different times  

(age  of transplants = 2/1 y. ,
 garden peat 0.5 1/transplant)

.
 

ero 15.5.1965 istutettuihin  taimiin  nähden  -  Statistically 

significant difference  compared to seedlings planted 15.5.1965. 

'äimien  ikä  Taimia  elossa,  %  Latvakasvaimen  keskipituus,  mm  

.ge of transplants Seedlings alive,  % Average length of  terminal  

shoot
,
 mm  

1965 1966 1965 1966 

2/1  92.5 88.5 23.9 64.8  

2/0 86.5 82.0 24.9 48.5 

1/0 90.5 87.5 23.3 72.6 

LSD
5  % 5.6 9.5 

Istutusaika  Taimia  elossa, % Latvakasvaimen  keskipituus,  mm 

Date of planting Seedlings alive, % Average length of terminal  

shoot, mm  

15.10.1965 4.8.1966 1966 

15.5.1965 85.5 79.0 62.2 

15.6.1965 91.0 83.5 43.5 

15.7.1965 81.0 4-6.5 1 27.6 

15.8.1965 93.0 57.0 34.3 

15.9.1965 100.0 67.5 33.2 

LSD
5 %  14.8 
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Ylisenlammin  kokeessa vertaillaan  myös  eri-ikäisten  taimien  menestymistä kas  

vuturvealustalla. Tutkittavana ovat koulitut 2/1-vuotiset ja koulimattomat  2/0-vuo  

tiset  taimet sekä  yksivuotiset muovihuonetaimet.  Taulukossa  3 esitettyjen  tulosten  

mukaan  taimien  ikä  ei ole  vaikuttanut  niiden  elossa pysymiseen  kahden  kasvukauden  

aikana.  Taimien  pituuskasvussakaan ei ole  eroa ensimmäisenä  kasvukautena, mutta 

toisena  kasvukautena  ovat 2/0-vuotiset  taimet jääneet hieman  jälkeen muista  taimis  

ta.  

Istutusajan vaikutusta  selvittävästä Ylisenlammin koesarjasta saadut  tulokset  

(taulukko 4-) osoittavat,  että keväällä ja alkukesällä istutetut  taimet ovat menesty  

neet muita  paremmin. Varsinkin  heinäkuussa suoritetun  istutuksen  tulos  on heikko, 

sillä tähän aikaan  istutetuista  taimista  on enää 4-6.5 % elossa  toisen kasvukauden  

jälkeen.  

YHDISTELMÄ 

Esitettyjen tulosten  mukaan  on kasvuturpeen käyttö täytemaana (0.25 -  1«0  1/ 

taimi) vaikuttanut  edullisesti  männyn taimien  elossa  pysymiseen ja kasvuun.  Toisessa  

tarkasteltavana  olleista  kokeista  ilmeni  kasvuturpeen lannoitusvaikutus  jo ensimmäi  

sen istutusta seuranneen kasvukauden  aikana.  Tuloksista  selviää  myös, että kasvutur  

vetta  käytettäessä ovat keväällä istutetut yksivuotiset muovihuonetaimet  tulleet  toi  

meen istutusalueella  samalla  tavalla  kuin  kolmivuotiset  koulitut  taimet. 

Saadut tulokset osoittavat kuitenkin, että käytettäessä  runsaasti  turvetta 

täytemaana (2.0 l/taimi)  tai suoritettaessa  istutus keski-  ja loppukesällä on  tai  

mien  kuolleisuus  noussut  kasvuturvetta  käytettäessä samalle  tasolle  ja jopa suurem  

maksikin kuin  ilman  kasvuturvetta  istutetuilla  taimilla.  Tähän  voi olla syynä juur  

ten toimeentulolle  haitallinen  turpeen kuivuminen.  Routiminen saattaa  myös vaikuttaa  

haitallisesti  keski-  ja loppukesällä istutettuihin taimiin, koska näiden juuristo 

tuskin  ehtii  riittävän hyvin mukautua  kasvuturpeessa vallitseviin  oloihin  ennen tal  

ven tuloa.  
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SUMMARY 

This paper presents some intermediate  results  of  two experiments in  which  

planting of Scots pine on mineral  soil was carried  out using garden peat as  filling 

earth. According to the results  of the study, the use of peat increased  the number  

of surviving  seedlings, stimulated height growth of  the seedlings and  increased  

the length of the  needles. However, when  great quantities (2.0 1/seedling) of  peat  

were used, or when  planting was carried  out in  the middle  of  the summer, the morta  

lity  of seedlings reached  the same level  as that of  seedlings planted without the  

use of peat. 
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