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ALKUSANAT 

Koneellisen lannoitteenlevityksen  yleistyessä  on lannoitustasaisuus ja sen vai  

kutus  puuston kasvuun  noussut  yhä suuremman mielenkiinnon  kohteeksi.  

Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston,  Metsähallituksen metsänhoito  

osaston  ja Kemira Oy:n  yhteistyönä  v.  1973 aloitetun tutkimusprojektin  nyt  val  

mistuneessa ensimmäisessä osassa  selvitetään  eri  levitysmenetelmillä  saavutettavaa  

lannoitustasaisuutta. 

Joustava  yhteistyö  projektin  osakkaiden sekä levityskokeissa  mukana olleiden 

urakoitsijoiden  kesken  on mahdollistanut nopean tavoitetutkimuksen suorittamisen.  

Käsikirjoitukseen  ovat tutustuneet  MMT Eero Paavilainen ja professori  Kalle 

Putkisto.  

Haluan esittää  vilpittömät  kiitokseni  kaikille  tutkimuksen eri  vaiheissa  saamas  

tani avusta.  

Helsingissä,  helmikuun 15 päivänä  1974 Jaakko  Virtanen. 
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1. JOHDANTO  

Metsänlannoitus on  Suomessa 1960-luvun puolivälistä  lähtien  lisääntynyt  erit  
täin  nopeasti.  Vuonna 1965 koko  maassa  lannoitettiin metsiä n. 20  000  ha,  vuonna 

1971 ylitettiin  jo 200 000 ha raja  (Metsätilastollinen  vuosikirja  1974).  Metsänlan  
noitustoiminnan nopea lisääminen on perustunut lannoituskokeista saatuihin  erin  

omaisiin tuloksiin. Tyypillistä  näille  lannoituskokeille on ollut  koejärjestelmä,  jossa  

lannoite on levitetty  käsin mahdollisimman tasaisesti yleensä  2—4  erässä pienille  

tarkasti  rajatuille  koeruuduille. Näin saadut  tulokset  ovat luoneet perustan laaja  

mittaiseen suurten  alueiden  lannoitukseen siirtymiselle.  Vastaavasti  on  kehitys  kul  

kenut myös  muissa maissa vrt. Conway  (1962),  D a  v  i e  s (1969),  H  a  g  n e  r  

ym. (1966).  

Lannoitustoiminnan vilkastuessa  käsinlevityksen  rinnalle ilmestyivät  nopeasti  

koneelliset  lannoitteenlevitysmenetelmät,  joiden  osuus  on työvoimatilanteen  vaikeu  

tuessa  jatkuvasti  kohonnut. Käytännössä  lannoitteiden levitystekniikka  on yhä  enem  

män poikennut  lannoituskokeissa käytettävästä,  mutta odotukset lannoituksella saa  

tavasta  kasvunlisäyksestä  perustuvat  edelleen käsinlannoitetuilta koeruuduilta saa  

tuihin tuloksiin. 

Lannoituksen epätasaisuuden  vaikutusta  lannoituksen tuloksiin  ovat ensimmäi  

senä tarkastelleet  Hagner  ym. (1966)  todeten lentolannoitusten tulosten jäävän 

23—29 % heikommiksi  kuin  käsinlannoitetuilla vertailualueilla. ErkenjaFahl  

r  o  t h (1967)  ovat  havainneet koneellisten  levitysmenetelmien  antavan  keskimäärin  

23% pienemmän  kasvunlisän  kuin käsinlevityksen.  Myös  Arm son (1972)  ja 

Strand (1970)  ovat lentolannoitusta tutkiessaan päätyneet  arvioon, jonka mu  

kaan lannoituksen epätasaisuuden  aiheuttama kasvutappio  saattaa  nousta  20  %:iin.  

Suomessa on Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen toimesta perustettu  

1960-luvun lopulla  ja 1970-luvun alussa kenttäkokeita lannoitustasaisuuden vai  

kutuksen  selvittämiseksi.  Lähitulevaisuudessa  myös  näistä kokeista  saadaan lisäsel  

vitystä  lannoituksen epätasaisuuden  vaikutuksesta  lannoituksen  tulokseen. 

Lannoitustasaisuuden parantaminen  ja koneellisten levitinlaitteiden ja levitys  

laitteiden levitystehon  ja levityskaistan  lannoitejakautuman  selvittäminen ovat  nous  

seet  1960-luvun lopulla  lannoitustekniikan tärkeimmiksi  aiheiksi.  

Traktorilevittimien soveltuvuutta  metsänlannoitustoimintaan ja lannoitejakautu  

maan traktorilevittimen  levityskaistalla  ovat tutkineet Ekberg ja Möller 

(1972)  sekä Gu s  t avs  s  o n (1971).  
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Lentolannoituksessa  käytettävien  levitinlaitteiden  rakenteen vaikutusta  lannoite  

jakautumaan  ovat selvittäneet  Akesson ym. (1968)  ja Young  ym.  (1966).  

Lannoitteen raekoon,  tuulen ja lentokorkeuden vaikutusta  lannoite)akautumaan  ovat  

selvittäneet Scott  (1970)  ja Switzer (1972). Vertailuja  eri levitintyyppien  

levitystehon  ja levityskaistan  lannoitejakautuman  tasaisuuden suhteen ovat tehneet 

Gustavsson (1972)  sekä Rogers  ja Rathburn (1964).  

Lannoitustasaisuuden vaihtelua työmailla  ovat  tutkineet mm. A r  m s  o n  (1972),  

Ballard ja Will  (1971),  H a  g n  e  r  ym. (1966),  N  o  e  r (1968)  sekä Paa  

vilainen (1973).  Kaikista  mainituista kokeista  ilmenee,  että lannoitemäärien 

hajonta  lannoitettavalla alueella on ollut  erittäin huomattava,  lannoittamattomia 

kaistoja  on esiintynyt  yleisesti  ja toisaalta  20—30 % alueesta on saattanut  saada 

3—4 kertaisen lannoitemäärän. 

Tämän tutkimuksen päämääränä  on metsänlannoitustyömaiden  lannoitustasai  

suuden seurantaan  soveltuvan tarkkailumenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen toi  

sena tavoitteena on selvittää,  millainen optimaalinen  lannoitustasaisuus Suomessa 

metsänlannoituksessa yleisimmin  käytettävillä  lannoitteenlevittimillä on mahdollista 

saavuttaa.  Kolmantena päämääränä  on selvittää  millainen käytännön  työmaiden  lan  

noitustasaisuus eri  levitysmenetelmillä  nykyään  saavutetaan  ja kuinka  paljon nykyi  

siä  levitinlaitteita  ja työmenetelmiä  sekä lannoitteita kehittämällä lannoitustasai  

suutta  voidaan parantaa. Tässä tutkimuksessa  keskitytään  pääasiallisesti  koneelli  

siin  lannoitteenlevitysmenetelmiin,  mutta koska  käsinlevityksen  osuus  Suomessa  on  

vielä varsin huomattava,  n. 65 % (Heino  ja Tynkkynen  1972),  on lan  

noitustasaisuutta selvitetty  myös  käsinlevitysmenetelmien  osalta.  



2. LANNOITTEEN LEVITYS-  JA NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT  

21. Levitinlaitteet  ja työmenetelmät  

Tutkimus kohdistui  kahteen pääryhmään:  mekaanisiin levitinlaitteisiin  ja käsin  

levityksentyömenetelmiin.  Käsinlevityksessä  tutkittiin  perinteisen  kylvövakkalevi  

tyksen  lisäksi  lannoitteen levitystä  selässä  kannettavalla "Teho-Reppu"-levittimellä.  

Kylvövakkalevitys  on varsinaisesti  ainoa työmenetelmä,  jossa  lannoitteen levitys  

todella tapahtuu käsin.  Kylvövakasta  levittäjä  heittää lannoitteen käsin eteensä ja 

etuviistoon sivuilleen.  

"Teho-Reppu"-levittimessä  lannoite valuu selässä kannettavasta  lannoitesäi  
liöstä omalla  painollaan  taipuisaan  levitysputkeen.  Kun työntekijä  kulkiessaan  hei  

luttaa levitysputkea  vasemmalta oikealle,  lannoite sinkoutuu  ulos  levitysputkesta  

ja leviää kulku-uralla  levittäjän  eteen ja sivuille.  Leviävää lannoitemäärää voidaan 

säännöstellä levitysputkeen  asetettavalla  kuristuskappaleella  ja tämän lisäksi  myös  

levitysputken  heilutusliikkeen nopeudella.  "Teho-Reppu"-levitin  soveltuu vain ra  
keisten  lannoitteiden levitykseen,  sillä  jauhemaiset  lannoitteet holvautuvat  säiliöön 

ja tukkivat  levitysputken.  

Mekaanisista levittimistä  tässä tutkimuksessa  on käsitelty  yleisimmin  Suomessa 

käytettäviä  moottorikelkka-,  traktori-  ja lentokonelevittimiä. 

Moottorikelkkakokeissa  on käytetty  vetokoneena jatkoperällä  varustettua  "Lynx  

400" moottorikelkkaa ja levittimenä "Lynx"-lannoitteenlevitintä.  Rakenteeltaan 

levitin  on yksinkertainen  keskipakolevitin,  joka on asetettu lannoitesäiliön taakse 

pystyasentoon (kuva 1). Syöttö lannoitesäiliöstä levittimeen tapahtuu kierukka  

kuljettimella.  Levittimessä on  kaksi  säädettävää levitysaukkoa,  joista  lannoite 
leviää ajouran molemmille puolille  (Anon  1972 s.  58).  Kierukkakuljettimen  ra  

kenteesta johtuen  levitin  ei sovellu suurirakeisten lannoitteiden levitykseen,  sillä  

rakeet murskaantuvat kierukkakuljettimessa  (vrt. Karsisto 1973 s.  7).  

Traktorikokeissa  vetokoneena on käytetty  puoliteloilla  varustettua  "Fordson  

Major"  maataloustraktoria. Lannoitteen levittimenä  on ollut "Metsä-Viska"  lannoit  

teenpuhallin,  joka on  kiinnitetty  traktorin kolmen pisteen  nostolaitteisiin.  "Metsä-  

Viska" levittimessä  lannoitesuihku leviää liikuteltavan levitintorven kautta  kulku  

uran molemmille puolille,  torven  kääntymissektorin  ollessa 180°.  
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Kuva 1. "Lynx"-lannoitteenlevitin.  

Figure 1. The "Lynx"  fertilizer spreader. 

Lentolannoituskokeissa työyksikkönä  on käytetty  "Cessna Agwagon"  lannoitus  

lentokonetta,  joka  on varustettu  auralevittimellä  (kuva  3 s.  9). Rakenteeltaan aura  
levitin  on yksinkertainen  potkuri-  ja ilmavirralla  toimiva  levitinlaite.  Lannoite valuu 

lentokoneen lannoitesäiliöstä koneen alla  olevan  levittimen  kärkeen.  Potkuri-  ja  ilma  

virran vaikutuksesta lannoiterakeet  ajautuvat  levittimen sivukouruja  pitkin  levitti  

men jättöreunaan  saaden samalla leviämiseen tarvittavan sivuttaisliikkeen.  

22. Levityskokeissa  käytetyt  lannoitteet  

Lannoitteen vaikutusta levitinlaitteen  toimintaan ja  lannoituksen tasaisuuteen  

on tässä tutkimuksessa  pyritty  selvittämään käyttämällä  neljää  toisistaan raekoon 

puolesta  selvästi  eroavaa  lannoitetyyppiä  (taulukot  1 a  s.  9  ja 2  a  s.  10). Suometsien 

jauhemainen  PK-lannos  edustaa jauhemaisia  lannoitteita. Urea pienirakeisia  lannoit  

Kuva  2. "Metsä-Viska" lannoitteen puhallin.  

Figure 2. The "Metsä-Viska" fertilizer  blower. 
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Kuva 3. Auralevitin, nuoli  osoittaa  lentosuuntaa. 

Figure 3. The  plough spreader,  the arrow  shows  the flying  direction 

teitä. Oulunsalpietari  ja rakeinen PK-lannos edustavat lannoitteita,  joiden rakeet 
ovat keskikokoisia  sekä metsäsalpietari  suurirakeisia  lannoitteita. Kaikki  kyseiset  

lannoitteet ovat Kemira Oy:n valmistamia.  Rakeista  PK-lannosta  on käytetty  ai  

noastaan  moottorikelkkalevittimellä  suoritetuissa lannoituskokeissa,  oulunsalpietaria  

korvaavana lannoitteena,  koska  typpilannoitteita  ei  suositella  levitettäväksi lumelle 

(Paavilainen  1969).  Tästä  syystä  myöskään  ureaa ja metsäsalpietaria  ei ole  

käytetty  moottorikelkkakokeissa.  

Taulukko 1a: Jauhemaisen suometsien PK-lannoksen ja rakeistetun suometsien PK-lannoksen 

seula-analyysi.  

Table 1 a. Particle size distribution of the ground and granulated PK-fertilizers  for  peatland 
forests.  

Lannoite 

Fertiliser  

Seula-analyysi  % 

0 1 mm 

—0.11 | 0.42—0.11 + 0.42 1-2 2—4 4—6 

Jauhem. PK-lann.  —  Ground  
PK-fertiliser !  14.8 71.2  14.0 — — 

Rak. PK-lann. — Granular 

PR-fertiliser   —  
— — 5.7 92.3 2.0 
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Taulukko 1b: Jauhemaisen suometsien  PK-lannoksen  ja rakeistetun  suometsien  PK-lannoksen 

ravinnepitoisuusanalyysi.  

Table 1 b.  The analysis  for  the nutrient  contents of the ground and granulated PK-fertilizers  
for peatland  forests. 

Taulukko 1c: Jauhemaisen suometsien  PK-lannoksen  ja rakeistetun  suometsien PK-lannoksen 

kosteuspitoisuusanalyysi.  

Table  1 c. The  analysis for the moisture  contents  of the ground and granulated PK-fertilizers  
for  peatland forests.  

Taulukko 2a: Urean, oulunsalpietarin ja metsäsalpietarin seula-analyysi.  
Table  2 a. Particle size distribution of urea, Oulu saltpeter and forest satlpeter.  

Taulukko 2b: Urean, oulunsalpietarin ja metsäsalpietarin ravinnepitoisuusanalyysi.  
Table 2 b. The analysis  for the nutrient  contents of urea,  Oulu  saltpeter  and forest saltpeter.  

P 2
O

6  % K
2
O % 

Lannoite 

Fertiliser  

0 mm 

—0.11 0.42— 

0.11 
+ 10.42 1—2  2—4 4—6 —0.11 0.42— 

0.1! 
+ 0.42 1—2  2—4 4—6 

Jauhem. PK-  
lann.  — 

Ground  PK- 

. ..  

Rak. PK-lann.  

Granular  

PK-fertiliser 

31.8 14.7 6.4  

22.7 22.8 23.3 

46.4 9.1 

1 

2.2 

14.4 14.6 13.7 

H
2

O %  

Lannoite 

Fertilizer  
0 mm  

—O.tl | 0.42—0.11 1 + 0.42 i  2-4 4—6  

Jauhein. PK-lan.  —  Ground PK- 

fertiliser j 0.3 1 0.9  
Ra  k.  PK-lan.  — Granular  PK-fertili%er\  

1.3 — 

5.0 5.4 4.6 

Lannoite 

Fertiliser  

Seula-an älyysi  % 

0 mm 

1—2 2—4 4—6 + 6 

Urea  —  Urea   32.0 68.0 0  0 

Oulunsalpietari — Oulu saltpeter   16.1  81.7 2.2 0 

Metsäsalpietari  —  Forest  saltpeter   3.7 21.6 28.0 46.7 

Lannoite 

Fertiliser  

N % 

0 ] mm 

1-2 2—4 4—6 + 6 

Urea  — Urea   46.3 46.5 

Oulunsalpietari — Oulu  saltpeter   26.1 26.0 26.1 
—  

Metsäsalpietari —  Forest  saltpeter   28.7 29.2 30.9 31.2  
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Taulukko 2c: Urean,  oulunsalpietarin ja metsäsalpietarin kosteuspitoisuusanalyysi.  
Table 2  c. The analysis  for the moisture  contents of urea,  Oulu saltpeter  and forest saltpeter.  

Jauhemainen  suometsien PK-lannos on seos-lannoite,  joka  on valmistettu  raaka  

fosfaatista ja kalisuolasta.  Siinä on fosforia 24  % (P  202)  ja kalia  15  % (K2O) 

(Huikari  ja Paavilainen 1972 s.  33). Aineosat PK-lannoksessa  ovat  me  

kaanisesti  sekoitettuja.  Raakafosfaatin ja kalisuolan hiukkaskoot  eroavat  selvästi  toi  

sistaan  fosforipitoisuuden  lisääntyessä  hiukkaskoon kasvaessa. Kalipitoisuus  on 
taas suurimmillaan lähes pölymäisessä  aineosassa (taulukko  2  b s.  10). Muut ko  

keissa  käytetyt  lannoitteet ovat rakeistettuja,  joten  ravinteiden jakautumista  niissä  

ei pääse  tapahtumaan. Ravinteiden jakautuminen  eri  raekokojen  kesken  on myös  

melko tasainen (taulukot  lb.  ja 2  b.  s. 10), ainoastaan metsäsalpietarissa  esiin  

tyy  typpipitoisuuden  lisäystä  raekoon kasvaessa.  

23. Koejärjestelyt,  näytteiden  keräys  ja mittaus 

Tutkimus jakautui  kahteen pääosaan;  lannoitteen levitykseen  koeolosuhteissa 

avoimessa maastossa ja lannoitustasaisuuden mittaukseen  lannoitustyömailla.  

Avoimessa maastossa  suoritettavissa  kokeissa  ulkoisten olosuhteiden rajoitukset  

olivat:  Sää tyyni,  ilma ja maanpinta  kuivat.  Talviolosuhteissa pakkasta  yli  -—lo°  C  

ja kantava  hanki.  Käytettävä  lannoite kuivaa  sekä  levityslaite  koetta  varten  säädetty.  

Lannoitteen levitys  tapahtui  ajamalla  testattavalla työyksiköllä  neljän  mitta-astia  

rivin muodostaman kentän halki (kuva  4 s. 12). Mitta-astiarivit olivat moottori  

kelkka-,  traktori-  ja  lentokonekokeissa 10 metrin  välein,  mitta-astioiden välin ollessa 

kaksi  m. 

Käsinlevityskokeissa  riviväli  oli  viisi m ja mitta-astioiden väli  yksi  m. Lannoit  

teen  levitys  aloitettiin  20 m ( lentolannoituskokeissa 150 m) ennen  mitta-astiakent  

tää. Näin saatiin  levittimen  toiminta vakiintumaan koekentän ylityksen  ajaksi.  Koe  

toistoja  oli  4—6 kpl  (taulukko  3 s.  13). 

Käytännön  työmaiden  lannoitustasaisuuden tarkkailussa  käytettiin  21 mitta-astian 

sarjaa.  Näytteenotto  tapahtui siten,  että mitta-astiarivi,  jossa  mitta-astioiden väli  

matka  oli  kaksi  metriä, sijoitettiin kohtisuoraan levitinyksikön  arvioitua ajosuuntaa  

vastaan.  Näytteet  kerättiin  työmailla  levitystyön  aikana valituilta alueilta,  jotka  en  

nalta eivät olleet  työn  suorittajan  tiedossa. Työmaakohtaisesti  lannoitustasoisuus  

Lannoite 

Fertiliser  

H
2
O % 

0 1 mm 

1—2 2—4 4-6 + 6 

Urea — Urea  0.6 o.3 ; 

Oulunsalpietari — Oulu  saltpeter   0.4 0.4 0.3 

Metsäsalpietari  —  Forest  saltpeter   0.7 0.3 0.4 0.2 



12 Jaakko  Virtanen 86.1 

Kuva  4. Näytteiden keräyksessä  käytetty  mitta-astiakenttä avoimessa maastossa  suoritetuissa 
kokeissa.  

Figure  4. The location of collecting dishes used for sampling in the experiments performed  
in  open  country. 

mittauksia  pyrittiin työn kuluessa  suorittamaan mahdollisimman monta, vähimmäis  

määränä pidettiin  kuutta  määritystä.  Työmaan  tarkkailussa  seuratut  levitinlaitteet ja 

työntekijät  olivat  samat  kuin  levityskokeissa.  

Mitta-astiana käsinlevitys-  ja moottorikelkkakokeissa  käytettiin  muovista mitta  

astiaa,  jonka korkeus  oli  20 cm ja suupinta-ala  4,0  dm2 . Traktori-  ja lentolannoi  

tuskokeissa  mitta-astiana käytettiin  35 cm  korkeaan tukikehikkoon asetettua kangas  

suppiloa,  jonka  suupinta-ala  oli  2,5  dm2

.
 Matala,  katkaistun  kartion  muotoinen mitta  

astia  soveltui  hyvin  näytteenottoon  käsin-  ja moottorikelkkalannoituksessa,  sillä  se 

ei kohonnut ympäröivää  kasvillisuutta  korkeammalle ja talvella se  voitiin upottaa 

hangen pinnan  tasalle. Lisäksi  mitta-astian pohjan  muodosti löysä  muovipussi,  josta  
rakeet eivät  päässeet  kimpoamaan.  Traktori-  ja  lentolannoituskokeissa käytetty  mitta  

astia  kehitettiin  käytännön  työmaiden  valvontaa varten. Mittasuppilon  materiaalina 

liukaspintainen  kangas  osoittautui muovia paremmaksi,  sillä  se kostui  paljon hitaam  

min, joten  lannoite oli  helpompi  saada pois  astiasta. 

Mitta-astian  suupinta-alan  vaikutusta  mittaustuloksen tarkkuuteen  tutkittiin koe  

sarjalla,  jossa koekenttä  muodostui neljästä  mitta-astiarivistä.  Riviväli  oli  yksi  metri 
mitta-astioiden etäisyyden  ollessa kaksi  metriä. Ensimmäisessä kokeessa  mitta  

astiat olivat  tyyppiä  A (kuva  5 s.  14), toisessa  tyyppiä  B (kuva  5  s.  14).  Kolman  

nessa  kokeessa  ensimmäisessä  ja kolmannessa  rivissä  astiat  olivat  tyyppiä  A, sekä  
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Taulukko 3: Tutkimuksen koemateriaali. 

Table 3. The material of  the study.  

Taulukko 4. Lennon pituussuuntainen variaatiokerroin (Vk
) mitta-astioiden testauksessa. 

Table 4. Variation coefficient  (Vk)  in the flying  direction when testing the collecting  dishes. 

Toistojen  määrä 
Lannoitustasaisuus-  

Levitystapa  Lannoite levityskokeessa  
mittauksia työmailla  

Spreading  method Fertiliser  Number of replicates  in 
Measurements of 

spreading  experiments  spreading eveness  on 
working  places 

Kylvövakkalevitys  — Jauhem. PK-lann.  — Ground  

Spreadingfrom a portable  box  P K-fertiliser   4 8  

Urea  — Urea   4 8  

Oulunsalpietari 
—

 Oulu salt-  

peter   4 8 

Metsäsalpietari —  Forest  salt-  

peter   4 8  

»Teho-Reppu»-levitys — Urea  — Urea |  4 8  

»  Tebo-Reppu» -spreading 1 Oulunsalpietari  — Oulu salt-  i 
peter i  4 8  

Metsäsalpietari  —  Forest  salt-  

peter   4 8  

Moottorikelkkalevitys  — Jauhem. suometsien  PK- 
Snowmobile  spreader  lannos —

 Ground PK- 1 

for  peat  land  forests  6 6 

Rakeinen  suometsien  PK- 

lannos  
—
 Granular  PK-  

for peatland  forests  6 6  

Traktorilevitys  — Jauhem. suometsien  PK- 
Tractor spreader lannos  — Ground PK- 

for  peatland forests  ;  4 6  

Urea  
—

 Urea   4 8  

Oulunsalpietari  — Oulu salt-  
peter   4 8  

Metsäsalpietari —  Forest  salt-  

peter 1 4 8  

Lentokonelevitys  —  Jauhem. suometsien  PK- 
Aerial  spreader lannos  

—
 Ground PK- 

for peatland forests  '•  4 10 

Urea  — Urea   4 6 

Oulunsalpietari — Oulu salt-  \  

peter !  4 10 

Metsäsalpietari  —  Forest  salt- 

peter   4 6 

Lennon suuntainen (%) 

vk (%)  « ilong  the flight Mitta-astiatyyppi  

Urea - Urea 
Oulunsalpietari  

Oulu saltpeter  

Type of the collecting  disb 

Koe  — Experiment  
I  17.3 13.5 A 

II  17.4 11.7 B 

III  18.9 13.1 A + B 
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Kuva  5. Näytteen otossa käytetyt  mitta-astiat. A. Mitta-astia moottorikelkka- ja käsinlevitys  
kokeissa.  B. Mitta-astia traktori-  ja lentolevityskokeissa.  

Figure 5.  The dishes used for  sampling. 
A. The dish in snowmobile and manual spreading experiments.  

B. The dish in  tractor  and  aerial spreading experiments. 

Kuva 6. Mittaus- ja  punnitustulosten välinen vertailu urealla. Korrelaatiokerroin (r)  =  0,96.  

Figure  6. The relationship between different measuring methods when using  urea. Correlation 

coefficient  (r)  = 0.96.  

toisessa  ja neljännessä  rivissä  tyyppiä  B. Koe  suoritettiin  auramallisella  lentokone  

levittimellä. Lannoitteina käytettiin  ureaa ja oulunsalpietaria.  

Mitta-astioiden välisiä  eroja  tarkasteltiin 8  metriä leveällä levityskaistan  keski  

osalla,  joka sisälsi  80  %  koko  levityskaistan  lannoitemäärästä. Samalla etäisyydellä  
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Taulukko 5. Oulunsalpietarin jakautuminen raefaktioihin ja raefaktioiden keskimääräiset 
raepainot. 

Table 5. The grain size distribution of Oulu saltpeter and the average grain weights  of the 
grain size  classes.  

koneen lentolinjasta  olleista  mitta-astioista mitattujen lannoitemäärien hajontaa 

kuvaamaan käytettiin  variaatiokerrointa (lennon  pituussuuntainen  variaatio) (ks.  

luku 32 s. 20). Näin saatujen  kertoimien keskiarvo  ilmensi  lannoitustasaisuutta 
lennon pituussuunnassa.  

Näissä  kokeissa  ei havaittu mitään merkittäviä eroja  keskimääräisissä  variaatio  

kertoimissa  käytettäessä  koekentässä eri mitta-astia  tyyppejä  tai  niiden yhdistelmiä  

(taulukko 4 s. 13). Mitta-astian  muodon ja materiaalin ovat myös  Baltin ja 

Brant (1966)  sekä  Arm s on (1972)  todenneet vaikuttavan enemmän tulok  

sen tarkkuuteen kuin  mitta-astian suupinta-alan  koon. 
Mitta-astioista  saatujen  näytteiden  paino  määritettiin punnitsemalla  jauhemaisella  

ja rakeisella  suometsien PK-lannoksella sekä metsäsalpietarilla  tehdyissä  kokeissa.  

Punnitus tapahtui  0,001  tarkkuudella.  

Urealla suoritetuissa  kokeissa  näytteiden  tilavuus  mitattiin tilavuusmittarilla  

0,01  cm
3 tarkkuudella. Näytteen  paino  saatiin selville  kertomalla  urean tilavuus ti  

lavuuspainolla.  Tilavuuspaino  määritettiin 56 kokeen sarjalla,  josta  keskimääräiseksi  

tilavuuspainoksi  saatiin 0,671  g/cm3
.  Saadun tilavuuspainon  tarkkuutta tutkittiin  

mittaamalla lannoitenäytteen  paino  tilavuuden ja tilavuuspainon  avulla  sekä  punnit  

semalla näyte.  Tulokset vastasivat  hyvin  toisiaan korrelaatiokertoimen ollessa  0,96.  

Oulunsalpietarilla  suoritetuissa  lannoituskokeissa näytteiden  paino  määritettiin  

seulomalla näyte  kolmeen raefraktioon.  Fraktioiden  läpimitat  olivat  + 4 mm, 4—2  

mm ja 2—l mm. Kunkin fraktion rakeille  määritettiin 100 näytteen  perusteella  
keskimääräiset  painot  ( taulukko 5).  

Keskimääräisten raepainojen  tarkkuutta testattiin punnitsemalla  lannoitenäyte  

ja sen jälkeen  seulomalla näyte  sekä määrittämällä läpimittaluokittain  raeluvun  ja 

keskimääräisten  raepainojen  avulla  näytteen paino.  Tulokset osoittivat  punnituksen  

ja raepainomenetelmän  antavan  varsin yhtäpitäviä  tuloksia menetelmien välisen 

korrelaatiokertoimen ollessa  0,99.  

Kokeen  antamien tulosten perusteella  jauhemaisten  ja pienirakeisten  lannoite  

näytteiden  paino  voidaan määrittää varsin tarkasti  ilman punnitusta  mikäli  ko.  lan  

noitteen tilavuuspaino  on  tiedossa. 

Keskisuuri-  ja suurirakeisten lannoitenäytteiden  painon  määritys  lannoitteen 

tilavuuspainon  avulla  osoittautui epätarkaksi.  Samoin lannoitteiden keskimääräisen  

Läpimitta  %  koko  määrästä Keskimääräinen raepaino  (g)  

Diameter  % of total amount Average grain  weight  (g)  

6—4 mm  2.2 0.0663  

4—2 mm   81.7 0.0212  

2—1  mm   16.1 0.0071  
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Kuva 7. Mittaus- ja punnitustulosten  välinen vertailu oulunsalpietarilla. Korrelaatiokerroin 
(r)  = 0,99.  

Figure 7.  The relationship  between  different measuring methods when using Oulu saltpeter.  
Correlation coefficient  (r)  = 0.99. 

raepainon  ja näytteen  raeluvun avulla  saadut painot  osoittautuivat epätarkoiksi,  eron 

todelliseen näytteen  painoon  noustessa  jopa  yli  100 %:iin. 

Mittaustarkkuus  parani huomattavasti,  kun lannoitteelle määritettiin keskimää  

räiset raepainot  fraktioissa,  joissa  kunkin  fraktion sisäinen läpimitan  vaihtelu oli  

alle  2 mm. 

Koska  lannoitteet ovat yleensä  melko  hygroskooppisia,  lannoitteiden kosteuspitoi  

suus  saattaa  huomattavasti muuttua  ulkovarastoinnissa. Lisäksi  eri tehtaissa tai eri 

aikoina valmistettujen  lannoite-erien tilavuuspainoissa  ja raefraktioiden keskipai  

noissa esiintyy  valmistajan  keräämien tietojen  perusteella  eroja. Tarkkojen mittaus  

tulosten turvaamiseksi  onkin tarvittavat  tilavuus-  ja  raepainomääritykset  tehtävä 

erikseen kustakin  käytettävästä  lannoite-erästä. 



3 11936—75 

3. LANNOITUSTASAISUUDEN  MÄÄRITYSMENETELMÄT  

31. Lannoitustasaisuuden  tunnusluvut 

Lannoitustasaisuutta ja sen  mittaamismenetelmiä ovat tutkineet  mm. A r  m s  o n  

(1972),  Ballard ja Will  (1971),  Ekberg  ja Friberg  (1974)  sekä  

Hagner ym. (1966).  

Tasaisuusluku (J k), jota Hagner  ym. (1966)  käyttivät  tutkimuksessaan 
lannoitustasaisuuden  kuvaamiseen on käytäntöä  ajatellen  varsin  yksinkertainen  ja 

helposti  laskettava  tunnusluku. Tasaisuuslukua määrättäessä näyteaineisto  jaetaan  

kahteen ryhmään,  joista  toiseen sisältyvät  mediaaniarvon ylittävät (Z'Xmax)  ja 
loiseen alle  jäävät  arvot (ZXmin.)  Tasaisuusluku  on näiden osamäärä. 

Jos tasaisuusluku saa  esim. arvon  2,0, voidaan sanoa, että puolet  lannoitetta  

vasta  alueesta on keskimäärin  saanut kaksi  kertaa enemmän lannoitetta kuin toinen 

puoli. 

Tasaisuusluvun minimiarvo  on  1 maksimin  ollessa  go. Määritystavasta  johtuen  

tasaisuusluvun suuruus on  levitettävästä  lannoitemäärästä riippuvainen  siten, että 

käytettäessä  pientä hehtaariannostusta  tasaisuusluku  nousee suuremmaksi kuin  suu  

rella hehtaariannostuksella,  vaikka  näytteen  hajonta  olisikin  yhtä suuri. 

Östlund (1970)  sekä  Ekberg ja Friberg  (1974).  Esim.  

Toisen käytännön  lannoitustasaisuuden  tarkkailuun kehitetyn  lannoitustasaisuu  
den tunnusluvun esittivät  Ballard ja Will (1971).  Tässä "half-value"-mene  

E X  max 

Jk  =  27  X  min
(1 CO)  

A B  

kg/ha  kg/ha  

■£" X max (keskiarvo  157 257 

mediaani 100 200  

2 X min (keskiarvo)  43 143 

K  3,7 1,8 
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telmässä raja-arvona  on hehtaariannostus,  joka on 50 % halutusta tavoiteannostuk  

sesta. Tämän raja-arvon  alittavien näytteiden  prosenttiosuus  koko näytemäärästä  

muodostaa  half-value  arvon (H
v
), 

"Half-value"-menetelmän  haittapuolena  on  kuitenkin  mainittava ylisuurten  an  

nostusten  aiheuttaman  epätasaisuuden  huomiotta jättäminen. Tapauksissa,  joissa  ta  

voitemäärän yli  50 96 :11  a alittavien  näytteiden  luku on pieni,  on  siis  "half-value" 

arvokin  pieni,  vaikka  kokonaisnäytteen  hajonta  olisikin  suuri.  

Lannoitustasaisuuden  r°ittana on myös  käytetty  standardipoikkeamaa,  joka  näyt  

teen  sisäisen  hajonnan  kuvaajana  on  huomattavasti  edellisiä  menetelmiä  tarkempi.  

Käytännön  lannoitustarkkailuun  soveltuvan standaripoikkeaman  käyttöön  perustu  
van  menetelmän ovat  esitelleet  Ekberg  ja Friberg  (1974).  Toistaiseksi  tämä  
menetelmä on kehitysvaiheessa.  

Suhteellista standardipoikkeamaa  1. variaatiokerrointa (Vk) on  lannoitustasai  
suuden mittana käyttänyt  tutkimuksissaan  mm. Armson (1972). Näytteen  ha  

jontaa  tämä menetelmä kuvaa erittäin hyvin  soveltuen  tutkimustyöhön  ja  kone  

testaukseen. Laskennallisesti  menetelmä on työläs  käytäntöön  sovellettavaksi.  

Käsillä olevassa tutkimuksessa lannoitustasaisuuden kuvaamiseen käytännön  

lannoitustasaisuustarkkailussa on käytetty  "half-value"-menetelmästä kehitettyä  

poikkeamaprosenttimenetelmää  (ks. luku 6 ). Tässä menetelmässä poikkeamapro  

sentti  (P  ) muodostuu yli  +5O % tavoitemäärästä poikkeavien  näytteiden  osuu  
desta  kokonaisnäytemäärästä.  Half-value-menetelmään on siis lisätty yläraja-arvo.  

Yläraja-arvon  käyttöä  puolustaa  myös  se,  että viimeaikaisten tutkimusten mukaan 

(Möller  1972) ylisuurten  lannoitemäärien käyttö  ei  enää lisännyt  puuston kas  

vua.  Typpilannoitteilla  paras suhteellinen kasvunlisäys  on saatu, kun  lannoitemäärä 

on  liikkunut  välillä  80—240 kg  N/ha  (Viro 1972 s. 14). 

Jos  esimerkiksi  haluttaisiin levittää  oulunsalpietaria  (27  N) 600 kg/ha,  niin 

poikkeamaprosenttimenetelmän  mukaan raja-arvot olisivat  300 kg/ha  (81  kgN/ha) 

ja  900 kg/ha  (243  kgN/ha), joten lannoitemäärien sallittu  hajonta  rajoittuisi  
alueelle,  jossa lannoitemäärän lisäyksen  ja kasvun  lisäyksen  suhde olisi  parhaim  
millaan.  

Näytteet  (kpl  < 1/2  tavoitemäärästä (kg/ha).  

T Kokonaisnäytemäärästä  (kpl)  

/  2"(  x—i)2 
1/ n—l 

v
k  = £—  100 (%)  

näytteet (kpl)  yli  +5O tavoitemäärästä (kg/ha)  
P

D
 = 

,
 

,
 —-• 100 (96)  

p kokonaisnaytemaara  (kpl) 
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Kuva  8. Tasaisuusluvun (Jk)  ja variaatiokertoimen välinen riippuvuus. 
J k  = 100.0075 vk; r=0,90. 

Figure  8. The correlation between the figure indicating fertilization  evenness (Jk ) 
and variation coefficient.  

Käytännön  lannoitustasaisuustarkkailuun kehitettyjen  tunnuslukujen  kykyä  ku  

vata  lannoituksen tasaisuutta testattiin  laskemalla  koetyömailta  kerätyistä  mittaus  

tuloksista  tasaisuusluku  (J k), poikkeamaprosentti  (P  )ja variaatiokerroin (V
k ). 

Näin saadun (50  kokeen)  materiaalin avulla  laskettiin riippuvuus  tasaisuusluvun ja 

variaatiokertoimen  sekä poikkeamaprosentin  ja variaatiokertoimen välillä.  

Tasaisuusluvun voitiin todeta kuvaavan lannoitustasaisuutta  erittäin  hyvin, mil  

loin aineiston hajonta  on pieni  (vrt. Gustavsson 1972 s. 9).  Hajonnan  kas  

vaessa  tasaisuusluku suureni huomattavasti nopeammin  kuin  variaatiokerroin.  Tun  

nuslukujen  välistä riippuvuutta  kuvaava käyrä  oli  eksponenttikäyrän  muotoinen 

J
k  = 1O0,007  d Vk ,  korrelaatiokerroin  kyseisellä  aineistolla  oli  0,90.  Tulosten mukaan 

tasaisuusluku kuvaa  parhaiten  lannoitustasaisuutta milloin  sen lukuarvot  jäävät  alle  

kolmen.  Tätä suuremmilla arvoilla  tasaisuusluvun ja variaatiokertoimen keskinäinen 

riippuvuus  on  heikompi,  ja tasaisuusluvun  kyky  kuvata  aineiston sisäistä  hajontaa  

heikkenee. 

Poikkeamaprosentin  ja variaatiokertoimen välinen riippuvuus  samasta  aineis  

tosta laskettuna osoittautui huomattavasti suoraviivaisemmaksi.  Regressiosuora  oli  

muotoa  P = —7,48  +O,BI V k
 korrelaatiokertoimen ollessa  0,95.  Vaikka  poik  
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Kuva 9. Poikkeamaprosentin (P(I
)  ja  variaatiokertoimen (Vk)  välinen riippuvuus. 

P
p  = 7,48  + 0,81 Vk, r  = 0,95.  

Figure 9.  The correlation between the deviation percentage (Pp) and 
variation coefficient  (Vk).  

keamaprosenttimenetelmä  ei  kovin  herkästi  reagoi  aineiston sisäisen  hajonnan  muu  

toksiin  raja-arvojen  ollessa  +SO % tavoitearvosta,  on  menetelmä käytännön  työtä  

ajatellen  jo tällaisenaan varsin  tarkka lannoitustasaisuuden  kuvaaja.  Tarkkuutta 

voidaan myös  edelleen parantaa valitsemalla pienemmät  raja-arvot,  jolloin sallittu  

hajonta  pienenee.  

32. Lannoitustasaisuuden vertailu levitinlaitetutkimuksessa  

Lannoitteenlevittimien testauksessa  on kiinnitettävä  huomiota siihen,  millainen 

lannoitteen jakautuma  on  levityskaistan  poikkisuunnassa  ja kuinka suuria eroja  

esiintyy  levityskaistan  pituussuunnassa.  

Maataloudessa käytettävien  lannoitteenlevittimien testaukseen on kehitetty  
menetelmä,  jossa  lannoitteen levittimen lannoitejakautumassa  ilmenevää lannoite  

määrän vaihtelua on kuvattu  variaatiokertoimella (Anon  1970). Maatalouden 

konetestauksessa  tämä menetelmä on kansainvälisesti  laajalti  tunnettu, mm. OECD 
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Kuva 10. Keskimääräinen lannoitejakautuma  auramallisella levittimellä. Lannoitteena urea. Nuoli 
osoittaa  lentokoneen lentolinjaa ja -suuntaa.  

Figure 10. The average  fertilizer  distribution with the  plough-type spreader. Urea as  a fertilizer.  
The arrow  shows the line and direction of the flight. 

Kuva 11 a: Optimaalinen  kokonaislannoitejakautuma levityskaistalla,  kun  lentolinjojen välimatka 
on 6  m. Nuolet  osoittavat lentosuuntaa. Kokonaislannoitejakautuman hajontaa kuvaava  variaatio  

kerroin on 10,3 %. 

Figure 11 a.  The total optimum distribution of fertilizers  on the  spreading strip  when the 
distance between the flying  lines  is  6 m. Arrows show the flying direction. The variation 

coefficient  illustrating  the  total distribution of  fertilizer  is  10.3 %. 
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Kuva lib: Optimaalinen  kokonaislannoitejakautuma levityskaistalle,  kun  lentolinjojen välimatka 
on 12 m. Nuolet osoittavat lentosuuntaa. Kokonaislannoitejakautuman hajontaa kuvaava  variaatio  

kerroin on 33,1  %. 

Figure 11  b. The total optimum distribution of fertilizers  on the spreading  strip  when the 
distance  between the  flying lines is  12 m.  

on suositellut sitä  yleisesti  lannoitteenlevittimien testaukseen  (Anon  1970).  Tätä 

menetelmää on käsillä  olevassa  tutkimuksessa  sovellettu  optimaalisen  lannoitusta  

saisuuden määrittämiseen. 

Käsitteellä  optimaalinen  lannoitustasaisuus tarkoitetaan tässä tutkimuksessa  lan  

noitustasaisuutta,  joka  kokeiltavalla  levitinlaitteella  teoreettisesti  on  saavutettavissa.  

Optimaalisen  lannoitustasaisuuden laskennassa käytetyt  keskimääräiset  lannoi  

tejakautumasarjat  on  saatu  koeolosuhteissa  (luku  23)  eri levittimillä  suoritetuista  

levityskokeista.  Kuvassa 11 (s.  21), on esitetty  optimaalisen  lannoitejakautuman  

laskentamalli,  joka perustuu kuvassa  10 (s.  21)  esitettyyn  lannoitejakautumasar  

jaan.  
Todellista  levitystyötä  on jäljitelty siten,  että joka toinen lannoitejakautuma  

sarja on ollut  edellisen sarjan peilikuva.  Näin on saatu  aikaan lannoitejakautuman  

vaihtelu,  joka  kuvaa  levitinyksikön  liikkumista  edestakaisin  lannoitettavalla alueella. 

Laskennassa lannoitejakautumat  on ryhmitetty  siten,  että ne kuvaavat  lannoi  

tettavan  alueen saamaa kokonaislannoitemäärää.  Ryhmittämällä  lannoitejakautuma  

sarjat  useampaan kertaan  voidaan kuvata kokonaislannoitemäärän muutoksia,  kun 
kulku-urien  välinen etäisyys  muuttuu. Summaamalla lannoitejakautumasarjat  ku  
vassa  11 (s.  21)  esitetyllä  tavalla,  saadaan lannoitettavan alueen kokonaislannoite  
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Kuva 12. Keskimääräinen lannoitemäärän ja lannoitustasaisuutta kuvaavan  variaatiokertoimen 
(Vk)  vaihtelu levitinyksikön  ajourien etäisyyden kasvaessa.  (Auralevitin,  urea). Roomalaiset nume  

rot  ilmoittavat, kuinka moninkertaisen lannoitepeiton lannoitettava alue on saanut,  kun ajourien 
etäisyys  lisääntyy.  

Figure 12. The average  change of the variation  coefficient (V  k) illustrating the fertilizer  
amount and fertilizer evenness while the distance between the flying  lines increases. (The 
plough spreader, urea). Roman figures indicate how  many  times fertilizers  have covered the 

flying  lines drawn farther apart. 

määrän jakautuma.  Tämän jakautuman  hajontaa  ilmoittava  variaatiokerroin on 

lannoitustasaisuuden mittana, kuvaten kuinka tasaisesti  tai epätasaisesti  lannoite 
testattavalla levitinlaitteella optimitapauksessa  lannoitettavalle  alueelle pystytään  

levittämään  (vrt. Gustavsson 1972 s.  25).  Kuvassa 12 (s.  22') on kuvattu 

variaatiokertoimen vaihtelua,  kun levitinyksikön  ajolinjojen  välimatka lisääntyy  

(vrt. kuvat  11 a  ja 11 b s.  21 ja s.  22).  

Kuva 13. Variaatiokerroin (Vk)  levityskaistan  pituussuunnassa (Metsä-Viska,  urea), keskimääräi  
nen variaatiokerroin 12,3 %. 

Figure 13. The variation  coefficient along the  spreading strip  (Metsä-Viska,  urea). The average  
variation coefficient  12.3 %.  
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Lannoitustasaisuutta lannoitettavalla  alueella  levitinyksikön  kulku-uran suun  

nassa on  kuvattu  laskemalla samalla etäisyydellä  kulku-urasta  otettujen  näytteiden  

hajonta  variaatiokertoimella  ilmaistuna.  Koko levityskaistan  pituussuuntainen  variaa  

tiokerroin on saatu  eri  etäisyyksillä  kulku-urasta  laskettujen  variaatiokertoimien 

keskiarvona  (kuva  13 s. 23).  Variaatiokertoimet on laskettu  levityskaistan  keski  

osalta,  joka  sisältää  n. 80 % koko  kaistan  lannoitemäärästä  (ns.  tehollinen  työsken  

telyleveys).  
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4. LANNOITEJAKAUTUMA LEVITYSKAISTALLA 

41. Lannoite jakautuma käsinlevityksessä  

Käsinlevityksessä  lannoitteen levitystapoja  on niin monta  kuin levittäjiä,  minkä 

vuoksi  tämän tutkimuksen tuloksia  ei tältä osin voi yleistää.  Tässä tutkimuksessa  

on ollut  tarkoituksena luoda kuva siitä,  miten kokenut lannoitustyön  suorittaja  

(yli  5 vuoden  työkokemus)  suorittaa levityksen  ja millaisia  eroja  eri lannoitteiden 

levityksessä  ilmenee.  

Käsinlevityksessä  kerrallaan  levitettävän  lannoitemäärän annostelu tapahtuu ko  

kemusperäisesti.  Suoritetuissa  levityskokeissa  levittäjä  suoritti  työn  sen  mukaisesti,  

mihin hän käytännön  työssä  kullakin  lannoitteella  oli  tottunut. Ohjearvoina  lannoit  

teen  levityksessä  pidettiin  jauhemaisella  suometsien PK-lannoksella  500 kg/ha,  

urealla  325 kg/ha,  oulunsalpietarilla  ja metsäsalpietarilla  575 kg/ha.  

411. Levitys  kylvövakasta  

Lannoitteen käsinlevitys  on levittäjän  kannalta varsin  epämiellyttävää.  Lannoit  

teen  sisältämää  pölymäistä  ainesta  joutuu  levittäjän  iholle ja hengityselimiin  ja tämä 

saattaa  muodostua levittäjän  terveydelle  vaaralliseksi.  

Varsinkin suometsien jauhemaisen  PK-lannoksen levityksessä  lannoitteen pölyä  

misestä aiheutuvat haittatekijät  tulivat  selvästi  ilmi.  Levityskaistan  lannoitejakautu  

maan pienikin  tuulenvire aiheutti  huomattavan  muutoksen,  sillä  vasten tuulta lan  

noitetta ei voinut heittää,  joten levityskaistan  poikkisuunnassa  lannoitejakautuma  

muodostui epäsymmetriseksi.  

Täysin  tyynissä  olosuhteissa  jauhemaisen  PK-lannoksen  jakautuma levityskais  
tan poikkisuunnassa  (kuva 14 s.  27)  oli  melko symmetrinen  maksimimäärien ol  
lessa  n.  900 kg/ha.  Levityskaistan  leveys oli  keskimäärin  10 metriä. Lannoite  

huippu  levityskaistan  vasemmalla puolella  oli  kahden metrin etäisyydellä  kulku  

urasta.  Levityskaistan  oikealla  puolella  maksimimäärät  löytyivät  metrin etäisyydeltä  
kulku-urasta.  Kokonaislannoitemäärä  kulku-uran  vasemmalla puolella  nousi 26,4  % 
suuremmaksi kuin  oikealla puolella.  Vastaava lannoitemäärien epäsymmetrisyys  le  

vityskaistalla  sekä  lannoitehuipun  sijoittuminen  kauemmaksi  kulku-uran  vasemmalla  

kuin  oikealla  puolella  havaittiin  myös  muiden lannoitteiden levityksessä.  Todennä- 
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Taulukko 6. Levityskaistan  pituussuunnassa lannoitemäärien hajontaa kuvaava  variaatiokerroin 
Kylvövakkalevityksessä.  

Table 6. The variation  coefficient  illustrating the distribution of fertilizer  amounts along the 
spreading strip  in manual spreading from the portable box.  

köisimpänä  syynä  tähän on se,  että kylvövakasta  lannoitetta heitetään molemmin 
käsin  ja käsien  liikenopeus  ja liikeradat  ovat  harvoin samanlaiset.  Vastaavasti  myös  
kerrallaan  levitettävä "kourallinen" saattaa  toisella  kädellä olla  suurempi  kuin  toi  

sella.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärien hajonta  osoittautui jauhemai  

sella  PK-lannoksella  melko  suureksi.  Keskimääräinen variaatiokerroin oli  39,0  % 

(taulukko  6).  

Kokonaisuudessaan jauhemaisen  PK-lannoksen jakautumaa levityskaistalla  on 

pidettävä  epätyydyttävänä.  Huomattavan levityskaistan  pituussuunnassa  esiintyvän  
vaihtelun lisäksi  lannoitemäärästä n. 80  % keskittyi  levittäjän  kulku-uran  molem  

min puolin  alueelle,  joka  oli  40 % koko  levityskaistan  leveydestä.  

Pienien,  liukaspintaisten  urearakeiden levitys  erosi  huomattavasti jauhemaisen  

lannoitteen levityksestä.  Kerrallaan levitettävä  lannoitemäärä osoittautui  melko pie  

neksi (kuva  14) ja koska  urea ei pölynnyt,  levittäjä  levitti sitä  kulku-uralle  

eteensä selvästi  suhteellisesti  enemmän kuin  jauhemaista  lannoitetta. Levityskaistan  

poikkisuunnassa  maksimilannoitemäärä oli  kulku-uralla  n.  125  kg/ha.  Kulku-uran 

oikealla puolella  kokonaislannoitemäärä oli  17,1 % pienempi  kuin  vasemmalla puo  
lella.  Vasemmalla puolen  kulku-uraa  oleva lannoitehuippu  (n.  110 kg/ha)  oli  kol  

men metrin  etäisyydellä,  oikealla  puolella  oleva  (n.  80  kg/ha)  kahden metrin etäi  

syydellä  kulku-urasta.  Levityskaistan  kokonaisleveys  oli  8  metriä.  Lannoitemäärästä 

n. 80 % oli  kulku-uran molemmin puolin  alueella,  jonka  leveys  levityskaistan  ko  

konaisleveydestä  oli  62,5  %.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärien hajonta oli  selvästi  pienempi  

kuin  jauhemaisen  lannoitteen levityksessä.  Variaatiokerroin oli  keskimäärin  21,0  % 

(taulukko  6).  

Lannoitejakautuma  oulunsalpietarin  kylvövakkalevityksessä  muistutti  urean lan  

noitejakautumaa  (kuva  14). Ureaa suurempi  rakeisen ja raskaamman oulun  

salpietarin  levityskaista  oli  2—3 metriä leveämpi  kuin urealla.  Levityskaistan  poik  
kisuunnassa  lannoitetta oli  eniten kulku-uralla  maksimimäärän ollessa n. 300 kg/ha.  

Lannoite 

Fertiliser  

Keskimääräinen variaatiokerroin(%)  

Average  variation coefficient  

Pituussuuntaisen variaatiokertoi men 

vaihteluväli tehollisella 

levityskaistalla  (%)  

The limits of the  longitudinal  variation 

coefficient in efficient spreading strip 

Jauhem. suometsien  PK-lannos  — 
Ground for peatland 
forests  39.0  19.7—56.0 

Urea  — Urea   21.0 7.2—27.5  

Oulunsalpietari — Oulu saltpeter  ..  21.6 8.2—32.5 

Metsäsalpietari  —  Forest  saltpeter  ..  39.6  11.7—54.4 
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Kuva  14. Lannoitejakautuma levityskaistalla  käsinlevityksessä.  Lannoitteina suometsien jauhemai  

nen PK-lannos,  urea,  oulunsalpietari ja metsäsalpietari.  

Figure 14. The fertilizer  distribution on the spreading strip  in manual spreading. Fertilizers 
used were the ground PK-fertilizer,  urea,  Oulu  saltpeter,  and  forest saltpeter.  

Kulku-uran vasemmalla puolella  lannoitemäärä oli  suurimmillaan neljän  metrin  

etäisyydellä  (n.  230 kg/ha)  kulku-urasta.  Oikealla  puolen  kulku-uraa  kokonaislan  

noitemäärä jäi  20,7  % pienemmäksi  kuin  kulku-uran  vasemmalla puolen.  Lannoite  

määrästä n.  80 % levisi kulku-uran molemmille puolille  alueelle,  jonka leveys  oli  

60  % koko  levityskaistasta.  
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Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautuma  oli  melko tasainen. Variaatio  

kerroin  oli  keskimäärin  21,6  % (taulukko  6 s. 24).  

Suurirakeisen  metsäsalpietarin  levityksessä  tulokset erosivat selvästi  muiden 

rakeisten  lannoitteiden levityksessä  saaduista (kuva  14 s. 25).  Levityskaistan  poik  

kisuunnassa lannoitejakautuma  oli  voimakkaasti  kaksihuippuinen.  Levityskaistan  

keskelle  jäi  alue, jossa  lannoitemäärä oli  minimissään juuri  kulku-uralla.  Levitys  

kaistan  vasemmalla  puolella  lannoitemäärän maksimi,  n. 1 050 kg/ha  oli  kolmen 

metrin etäisyydellä  kulku-urasta.  Oikealla puolella  maksimimäärä oli  samaa luokkaa  

lannoitehuipun  etäisyyden  kulku-urasta  jäädessä  kahteen metriin.  

Levityskaistan  vasemmalla  puolella  kokonaislannoitemäärä oli 7,6 suurempi  

kuin kulku-uran oikealla puolella.  Lannoitemäärästä n. 80 % oli  kulku-uran mo  

lemmin puolin  alueella,  jonka leveys  oli  60 % levityskaistan  kokonaisleveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärien hajonta  oli  samaa luokkaa kuin  

jauhemaisen  lannoitteen levityksessä,  keskimääräisen variaatiokertoimen  ollessa  

39,6  % (taulukko  6 s. 26).  

Lannoitejakautumaa  metsäsalpietarin  kylvövakkalevityksessä  on pidettävä epä  

tyydyttävänä.  Käsin tapahtuvassa  levityksessä  suuret lannoiterakeet eivät  levinneet 

tasaisena virtana,  vaan levittäjä  joutui  suorastaan  heittämään ne kädestään.  Suuri 

osa  lannoitteesta levisi  ryppäinä  kulku-uran sivuille  levittäjän  heittoliikkeen suun  

tautuessa  etuviistoon  sivullepäin.  Tämä levitystapa  vaikutti myös  siihen,  että lan  

noitemäärä levityskaistan  pituussuunnassa  vaihteli  voimakkaasti.  

Kylvövakkalevitykseen  soveltuvat  parhaiten  lannoitteet,  joiden  raekoko  on  pieni  

tai  keskisuuri.  Levityskaistan  lannoitejakautuma  on tällaisilla  lannoitteilla selvästi  

tasaisempi  kuin  jauhemaisella  tai  suurirakeisilla  lannoitteilla. 

412. "Teho-Reppu"-levitin  

Lannoitteen levitystä  Teho-Repulla  on  pidettävä  käsinlevityksen  ja  koneellisen 

levityksen  välimuotona. Levitystyön  suorittaa ihminen,  mutta  työ  on  luonteeltaan 

mekaanista. Levitettävää lannoitemäärää  voidaan säädellä levitysputken  liikkeellä,  

mutta lannoitteen annosteluun voidaan vaikuttaa myös  levitysputkeen  asennetta  

valla kuristuskappaleella.  

Jauhemaisen  lannoitteen levitys  Teho-Repulla  ei onnistunut lannoitteen  tuk  
kiessa  levitysputken.  

Pienirakeisen urean levitykseen  Teho-Reppu  soveltui  erittäin  hyvin.  Levitys  
kaistan  leveys  oli  keskimäärin  8  metriä (kuva  15 s. 29). Levityskaistan  vasem  
malla puolella  kokonaislannoitemäärä  oli  1,9 % suurempi  kuin oikealla  puolella.  

Levityskaistan  poikkisuunnassa  lannoitejakautuma  oli  kaksihuippuinen.  Kulku-uran 

vasemmalla puolella  suurin lannoitemäärä oli  n. 250 kg/ha  kahden metrin etäisyy  

dellä kulku-urasta.  Oikealla  puolella  kulku-uraa lannoitetta esiintyi  eniten (270 

kg/ha)  metrin etäisyydellä  kulku-urasta.  
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Kuva 15. Lannoitejakautuma  Teho-Reppo-levittimellä  levityskaistan  poikkisuunnassa.  Lannoitteina 
urea,  oulunsalpietari ja metsäsalpietari.  

Figure 15. The fertilizer distribution in traverse direction of the  strip  by  using the "Teho-  
Reppu" spreader. Fertilizers  were urea,  Oulu saltpeter, and forest saltpeter.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautuma  oli  varsin  tasainen. Variaatio  

kerroin  oli  keskimäärin  15,8 % (taulukko 7  s. 30).  

Teho-Repulla  lannoitettaessa levitinputkea  ohjaillaan  oikealla kädellä.  Lannoite  

jakautuma levityskaistan  poikkisuunnassa  riippuu  levitinputken ohjailutavasta.  
Urean kuten muidenkin rakeisten lannoitteiden levityksessä  oli  havaittavissa,  että 

levityskaistan  vasemmalla puolella  lannoitejakautuman  huippu  osui  tavallisesti  met  

riä kauemmaksi kulku-urasta  kuin levityskaistan  oikealla  puolella.  Tästä huolimatta 

levityskaistan  vasen  puoli  ei  ollut  oikeaa puolta  leveämpi  kokonaislannoitemäärien  

ollessa kulku-uran  molemmilla puolilla  likipitäen  yhtä  suuri.  

Lannoitejakautuma  olunsalpietarin  levityksessä  muodostui levityskaistan  poikki  

suunnassa kolmihuippuiseksi  (kuva  15). Kulku-uran vasemmalla puolella  lan  
lannoitemäärän  maksimit  olivat  yhden (n.  500 kg/ha)  ja  kolmen  (n.  450 kg/ha)  

metrin etäisyydellä  kulku-urasta.  Kulku-uran oikealla puolella  maksimimäärä,  n. 



Jaakko Virtanen 30 86.1 

Taulukko  7. Variaatiokerroin levityskaistan  pituussuunnassa Teho-Reppu-levityksessä.  
Table 7. The variation coefficient  along the  spreading strip  when testing the "Teho-Reppu"  

spreader. 

500 kg/ha  oli  metrin etäisyydellä  kulku-urasta.  Kokonaislannoitemäärä kulku-uran 

vasemmalla puolella  oli  14,2  % suurempi  kuin  oikealla puolella.  

Levityskaistan  kokonaisleveys  oli  keskimäärin  10  m. Lannoitemäärästä 80 % 

levisi alueella,  jonka  osuus  koko levityskaistan  leveydestä  oli  60  %.  Levityskaistan  

pituussuunnassa  lannoitejakautuman  vaihtelu oli  lähes yhtä  pieni kuin  urealla va  

riaatiokertoimen ollessa  keskimäärin  19,2 % (taulukko  7).  

Metsäsalpietarin  levityksessä  lannoitejakautuma  levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  

varsin  samanlainen kuin  oulunsalpietarilla.  Levityskaistan  leveys  oli  keskimäärin  10  

m ja lannoitejakautuma  kolmihuippuinen.  Maksimimäärä lannoitetta levisi  kulku  

uralle (n.  800 kg/ha).  Kulku-uran  vasemmalla puolella  lannoitetta oli  eniten kol  

men metrin  etäisyydellä  ja oikealla puolella  (n.  750 kg/ha)  metrin etäisyydellä  

siitä.  Kokonaislannoitemäärä kulku-uran  vasemmalla  puolella  oli  10,6  % suurempi  

kuin  oikealla puolella.  Lannoitteesta n. 80  % levisi kulku-uran molemmin puolin  

alueelle,  joka oli  55 % levityskaistan  koko  leveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautuma  oli  epätasainen  muihin rakei  
siin lannoitteisiin  verrattuna. Pituussuuntainen variaatiokerroin oli  keskimäärin  

41,5  % (taulukko 7). 

Parhaiten  Teho-Repulla  levitettäessä  soveltui  pienirakeinen  lannoite. Lähes yhtä 
tasainen lannoitejakautuma  levityskaistan  poikki-  ja pituussuunnassa  oli  myös  keski  

suurirakeisella  lannoitteella. Selvästi  huonoimmin Teho-Reppu-levitykseen  soveltui  

isorakeinen  lannoite,  jolla  varsinkin  levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautu  

man vaihtelu  oli  huomattava. 

42. Lannoitejakautuma  koneellisilla  levitinlaitteilla  

Koneellisilla levintinlaitteilla kerrallaan  levitettävän lannoitemäärän annostelu 

suoritetaan säätämällä syöttöluukun  levity  saukkojen  kokoa.  Tässä tutkimuksessa  

levitinlaitteiden säädöt on pyritty  pitämään  samoina kuin  käytännön  töissä. Ohje  

arvot lannoitemäärän  annostuksessa eri lannoitteilla  olivat samat kuin  käsinlevi  

tyksessä:  suometsien rakeinen  ja  jauhemainen  PK-lannos 500 kg/ha, urea 325 

kg/ha,  oulunsalpietari  ja metsäsalpietari  575 kg/ha.  

Variaatiokertoimen vaihteluväli 

Lannoite Keskimääräinen variaatiokerroin(%)  tehollisella levityskaistalla  (%)  

Fertiliser  Average  variation coefficient The limits of  the variation coefficient  
in efficient spreading  strip 

Urea  — Urea   15.8 8.9—22.2  

Oulunsalpietari  —  Oulu  saltpeter 
..
 19.2 13.2—25.6  

Metsäsalpietari  —  Forest  saltpeter ..  41.5 24.1—54.8  
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Kuva 16. Lannoitejakautuma Lynx-moottorikelkkalevittimen  levityskaistan  poikkisuunnassa.  Lan  
noitteina suometsien  jauhemainen PK-lannos ja suometsien rakeinen PK-lannos. 

Figure 16. The fertilizer  distribution in traverse  direction of the strip  by  using  the  "Lynx"  snow  
mobile spreader.  Fertilizers were  the ground and granular PK-fertilizers  for peatland forests.  

421. Moottorikelkkalevitin  

Moottorikelkkalevittimen  levitysominaisuuksia  tutkittiin  ainoastaan typpeä  si  

sältämättömillä  suometsien PK-lannoksilla.  Helppoliukoiset  typpilannoitteet  jätet  

tiin tutkimuksesta  pois,  koska  niitä ei suositella  levitettäväksi talvella,  jolloin on 

moottorikelkkalevittimen  normaali käyttöaika.  Tutkimus kohdistui siis  moottori  

kelkkalevittimen  osalta  vain jauhemaiseen  ja keskisuurirakeiseen  lannoitteeseen. 
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Moottorikelkkalevityksessä  ajettiin  työyksikkö  valmista uraa pitkin  koealueen 

halki.  Ajonopeus  pyrittiin  pitämään  rajoissa  1,7—1,9 m/sek.  Leviävää lannoite  

määrää säätelevät  levitysaukkojen  säätöluukut  (kuva  1 s. 8) pidettiin  täysin  auki,  

koska  jauhemaisen  PK-lannoksen levityksessä  levitin  muuten  pyrki  tukkeentumaan 

ja lannoite levisi  epäsäännöllisinä  ryöppyinä.  Rakeisen PK-lannoksen  levityksessä  
kerrallaan  leviävän lannoitemäärän maksimi  oli  suurimmalla levitystehollakin  vain 

n.  200—250 kg/ha.  

Jauhemaisen  PK-lannoksen levityksessä  ajouralle  ja sen välittömään läheisyy  

teen, n.  0,5  m etäisyydelle  ajouran  keskilinjasta  mitattuna, lannoitetta ei levinnyt  

lainkaan (kuva  16 s. 29). Lannoite jakautui  kahteen  levityskaistaan  siten,  että 

levittimen ylemmästä  levitysaukosta  lannoitesuihku suuntautui ajouran  vasemmalle 

puolelle  ja  alemmasta levitysaukosta  kulku-uran  oikealle puolelle.  Levityskaistojen  

keskimääräinen leveys kulku-uran molemmilla puolilla  oli  n. 4,5  metriä.  Ajouran  
vasemmalla puolella  maksimilannoitemäärä,  n. 550 kg/ha,  oli  kolmen metrin  etäi  

syydellä  ajolinjasta.  Oikeanpuoleisella  levityskaistalla  lannoite jakautuman  huippu  oli  

metrin etäisyydellä  ajolinjasta  lannoitemäärän ollessa  n. 1 350 kg/ha.  Ajouran va  

semmanpuoleisella  levityskaistalla  kokonaislannoitemäärä oli  57,0  % pienempi  kuin 

oikeanpuoleisella  levityskaistalla.  Lannoitteesta n. 80  % levisi  ajouran  molemmin 

puolin  alueelle,  joka oli  33,3  % levityskaistojen  yhteenlasketusta  leveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautuma  oli  erittäin  tasainen. Variaa  

tiokerroin oli  keskimäärin  9,2  % (taulukko  8). 

Rakeisen  PK-lannoksen  levityksessä  ajoura  ja sen  välitön  ympäristö  jäivät  lan  

noittamatta. Lannoite jakautui kahteen kaistaan,  joista ajouran  vasemmanpuoleinen  
oli  keskimäärin  12,5 m leveä ja oikeanpuoleinen  10,5 m leveä. Ajouran  vasemman  

puoleisella  levityskaistalla  lannoite  jakautuman  huippu  (n.  200 kg/ha)  oli  kolmen 

metrin  etäisyydellä  ajolinjasta.  Oikeanpuoleisella  levityskaistalla  samalla etäisyydellä  

ajolinjasta  maksimimäärä oli  n. 230 kg/ha.  Kokonaislannoitemäärä ajouran  vasem  

manpuoleisella  kaistalla  oli  10,3 % pienempi  kuin  oikeanpuoleisella  kaistalla.  Ajo  

uran molemmin puolin  lannoitteesta levisi n. 80  % alueelle,  joka oli  39,1  % levi  

tyskaistojen  yhteenlasketusta  leveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärien vaihtelu oli  samaa luokkaa  kuin  

jauhemaisen  PK-lannoksen levityskokeissa.  Keskimääräinen variaatiokerroin  oli  

12,7 % (taulukko  8 s.  33).  

Lannoitejakautuma  levityskaistan  pituussuunnassa  oli  moottorikelkkalevittimellä  

varsin hyvä.  Kierukkakuljettimen  levittimeen  syöttämä  lannoitemäärä  pysyi lähes 
vakiona. Ajouran  sivuille  lannoite sitä  vastoin levisi  epätyydyttävästi.  Ajouralle ja 

sen välittömään ympäristöön  ei lannoitetta levinnyt  lainkaan. Jauhemaista  lannoi  

tetta levisi  ajo-uran  oikealle puolelle  yli  kaksi  kertaa enemmän kuin  vasemmalle 

puolelle.  Tämä johtui siitä, että kierukkakuljetin  syötti  keskipakolevittimeen  enem  
män  lannoitetta kuin levittimen teho edellytti  ja suurin osa lannoitteesta levisi  

syöttöaukon  alapuolella  olevan levitysaukon  kautta  n. 0,5—1,5  metrin etäisyydelle  
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Taulukko  8. Variaatiokerroin levityskaistan  pituussuunnassa "Lynx"-moottorikelkkalevittimellä.  
Table 8. The variation  coefficient along the spreading strip  when testing the "Lynx" snow  

mobile spreader. 

kulku-uran  oikealle puolelle.  Rakeisen  lannoitteen syöttönopeus  oli  selvästi  pie  

nempi kuin  jauhemaisen lannoitteen. Rakeinen lannoite jakautui  myös  tasaisemmin 

levittimessä,  levityskaistojen  kokonaislannoitemäärien  ajouran vasemmalla ja  oi  

kealla  puolella  vastatessa likipitäen  toisiaan. Levinneestä lannoitemäärästä valtaosa 

jäi  rakeisen lannoitteen levityksessä,  kuten jauhemaisenkin  lannoitteen levityksessä,  

varsin kapealle  alueelle  ajouran  molemmin puolin.  

422. Traktorilevitin  

Traktoriin  asennetulla "Metsä-Viska"  puhallinlevittimellä  suoritetuissa kokeissa  

lannoitesäiliö pyrittiin  pitämään  mahdollisimman täytenä, koska  säiliön täyttöasteen  

oli  todettu vaikuttavan lannoitteen syöttönopeuteen  vastaavan  tyyppisellä  ruotsalai  

sella  puhallinlevittimellä  (Ekberg  ja  Möller,  1972,  s.  69). Traktorin ajono  

peus  levityskokeissa  oli  1,6—1,8  m/sek.  

Jauhemaisella  PK-lannoksella suoritetuissa levityskokeissa  levityskaistan  leveys 

oli  keskimäärin  26  metriä. "Metsä-Viska" levittimessä lannoitesuihkua ohjaava  levi  

tintorvi  on lannoitesäiliön oikealla  puolella  yli  metrin etäisyydellä  traktorin  keski  

linjasta.  Tästä syystä  levityskaistan  oikea puoli  oli  ajouran keskilinjasta  mitattuna 

yleensä  I—2 metriä leveämpi  kuin  vasen puoli.  Samasta syystä  lannoitejakautuman  

huippu  levityskaistan  vasemmalla puolella  osui  tavallisesti  lähemmäksi ajouraa kuin  

oikealla puolella.  Levityskaistan  poikkisuunnassa  jauhemaisen  lannoitteen jakau  

tuma muodostui  kaksihuippuiseksi.  Maksimilannoitemäärä oli  kummallakin puo  

lella ajouraa  n. 800 kg/ha.  Eniten lannoitetta oli  ajouran  vasemmalla puolella  nel  

jän metrin etäisyydellä  ja oikealla  puolella  kuuden metrin etäisyydellä  ajourasta.  
Kokonaislannoitemäärä oli  ajouran oikealla  puolella  16,8  % pienempi  kuin vasem  

malla puolella  ajouraa.  Lannoitteesta n. 80 % levisi  ajouran  molemmille puolille  

kaistalle,  joka  oli  46,2  % levityskaistan  koko  leveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakau  tuman  tasaisuutta  kuvaava  keski  

määräinen variaatiokerroin oli  14,6  % (taulukko  9. s.  35).  

Variaatiokertoimen vaihteluväli 

Lannoite Keskimääräinen variaatiokerroin(%)  tehollisella levityskaistalla (%)  

Fertiliser  Average  variation coefficient The limits of  the variation coefficient  
in efficient spreading  strip 

Jauhein,  suometsien PK-lannos  —  

Ground for peatland  

forests  9.2 5.1—14.9  

Rakeinen  suometsien PK-lannos  
—

 

Granular  PK-fertili%er  for peatland  

forests   12.7 5.2—18.6  
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Kuva 17. Lannoitejakautuma Metsä-Viska puhallinlevittimen levityskaistan  poikkisuunnassa.  Lan  
noitteina suometsien jauhemainen PK-lannos,  urea,  oulunsalpietari ja metsäsalpietari.  

Figure 17. The fertilizer  distribution in traverse  direction of the strip  by using the "Metsä- 
Viska" blower  spreader.  The fertilizers  were the ground PK-fertilizer  for  peatland forests,  

urea,  Oulu saltpeter,  and forest saltpeter. 
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Taulukko 9. Variaatiokerroin levityskaistan  pituussuunnassa "Metsä-Viska"-traktoripuhallin  
levittimellä. 

Table 9.  The variation  coefficient along the spreading strip  when testing the "Metsä-Viska" 
tractor  with a blower spreader.  

Pienirakeinen urea soveltui  erittäin hyvin  traktorilevittimelle.  Lannoitejakau  

tuma  levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  tasainen.  Ajouran  oikealla  puolella  koko  

naislannoitemäärä oli  0,4  % pienempi  kuin vasemmalla puolella.  Levityskaistan  

vasemmalla  puolella  lannoitemäärän maksimi  (270  kg/ha)  oli  neljän  metrin etäi  

syydellä  ajourasta,  oikealla puolella  lannoitetta oli  eniten (n.  290  kg/ha)  kahdek  

san metrin etäisyydellä  ajourasta.  Lannoitteesta n.  80  % levisi ajouran molemmin 

puolin  alueelle,  joka  oli  61,5  % levityskaistan  koko  leveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärien hajonta  oli  melko pieni.  Kes  

kimääräinen  variaatiokerroin oli  12,2  %.  

Levitettävän lannoitteen raekoon kasvaessa  levityskaistan  leveys  kohosi  no  

peasti.  Keskisuurirakeinen  oulunsalpietari  levisi  n. 20—25 % leveämmälle kaistalle  

kuin pienirakeinen  urea. Levityskaistan  kokonaisleveys  oulunsalpietarin  levityksessä  
oli  keskimäärin  32 m. Levityskaistan  poikkisuunnassa  lannoitejakautuma  oli  varsin  
epätasainen.  Lannoitejakautuman  maksimiarvot  olivat  molemmilla  puolilla  ajouraa  

n. 1 000 kg/ha.  Vähiten lannoitetta (n.  400 kg/ha)  levisi kulku-uran oikealle  puo  
lelle  kahden metrin etäisyydelle  ajouran  keskilinjasta.  Myös  muilla rakeisilla  levitys  
kaistan  poikkisuuntaisen  lannoitejakautuman  minimipiste osui  samalle  etäisyydelle  

ajouran  oikealle  puolelle.  Tämä johtui  siitä,  että lannoiterakeiden lähtönopeus  levi  
tintorvesta oli  niin suuri,  että ajouran  oikealle  puolelle  levitintorven eteen muodos  

tui I—2 metriä leveä katvealue.  

Ajouran  oikealle puolelle  oulunsalpietaria  levisi  10,0  % vähemmän kuin  ajouran  
vasemmalle puolelle.  Lannoitteesta n.  80 % levisi ajouran  molemmin puolin  alueelle,  
joka  oli  56,3 % levityskaistan  kokonaisleveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautuma  oli  samaa luokkaa kuin  jauhe  
maisella ja pienirakeisella  lannoitteella keskimääräisen  variaatiokertoimen ollessa 

16,4% (taulukko  9). 

Suurirakeisen metsäsalpietarin  levityskaista  traktoripuhaltimella  oli  keskimäärin  

36 m  leveä. Lannoitejakautuma  levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  kaksihuippuinen.  
Maksimimäärä ajouran molemmilla  puolilla  oh n. 800 kg/ha.  Lannoitejakautuman  

Lannoite 

Fertiliser  

Keskimääräinen variaatiokerroin(%)  

Average  variation coefficient  

Variaatiokertoimen vaihteluväli 

tehollisella levityskaistalla  (%)  

The  limits of the variation coefficient 
in efficient spreading  strip 

Jauhem. suometsien PK-lannos  
—

 

Ground  P for peatland 
forests  14.6 10.1—27.1 

Urea  
—

 Urea   12.2 6.5—20.2  

Oulunsalpietari —  Oulu  saltpeter .  . 16.4 10.6—26.0 

Metsäsalpietari  —  Forest  saltpeter . 27.5  13.1—48.3 
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huipun  etäisyys  ajourasta  oli  levityskaistan  vasemmalla  puolella  10  m. Levityskais  

tan  oikealla puolella  maksimimäärä lannoitetta oli  kahdeksan  metrin etäisyydellä  

ajourasta.  Lannoite jakautui  levityskaistan  oikealle  ja vasemmalle  puoliskolle  tasai  

sesti.  Kokonaislannoitemäärä kulku-uran oikealla puolella  oli  4,6 % pienempi  kuin  

vasemmalla puolella.  Lannoitteesta n.  80 % levisi ajouran  molemmin puolin  

alueelle,  joka oli  55,5  % levityskaistan  kokonaisleveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärän vaihtelu oli  voimakasta.  Keski  

määräinen variaatiokerroin oli  lähes  kaksi  kertaa suurempi  kuin  jauhemaisten  tai 

pienempirakeisten  lannoitteiden levityksessä.  

Parhaiten traktorilevittimellä  levitettäväksi  soveltui pienirakeinen  lannoite,  

jonka  annostus  sopi  parhaiten  levittimen  teholle.  Todennäköisesti yhtä hyvään  lan  

noitejakautumaan  päästäisiin  myös  keskisuurirakeisella  lannoitteella,  mikäli lannoit  

teen annostus olisi  n.  200—300 kg/ha.  Suuremmilla annostuksilla lannoitejakau  

tuma  levityskaistan  poikkisuunnassa  muodostui yhä  voimakkaammin kaksihuippui  

seksi.  Myös  jauhemaisen  lannoitteen levitykseen  kokeiltu  traktorilevitin  soveltui  

melko  hyvin,  joskin  lannoitteesta pääosa  jäi  selvästi  kapeammalle  kaistalle  ajouran  

ympärille  kuin  rakeisilla  lannoitteilla. Lisäksi  myös  jauhemaisen  lannoitteen levi  

tyksessä  tulisi  käyttää  pienempää  annostusta, jolloin  lannoitejakautuma  levityskais  

tan  poikkisuunnassa  olisi tasaisempi.  

423. Lentokonelevitin 

Lentokonelannoituskokeissa käytetty  auralevitin  oli  asennettu  'Cessna  Agwagon'-  
lannoituslentokoneeseen. Kokeissa  lentokoneen nopeutena pidettiin  43—-44 m/sek.  

Lannoitesäiliön syöttöluukun  aukko  pidettiin  kaikilla lannoitteilla 75  %:na. Suu  

remmilla aukaisuasteilla  lannoitetta valui säiliöstä  auralevittimen kärjen  ylitse,  jol  

loin lannoitemäärä koneen  lentolinjalla  2—4 metriä leveällä kaistalla  kohosi  5—6 

metriseksi  muuhun levityskaistaan  nähden (vrt.  Miller  ym. 1959).  

Lentolannoituskokeissa lannoitteen levitys  suoritettiin  15  m, 30 m ja 60 m 

korkeudesta.  Yleisenä havaintona oli,  että käytetystä  lannoitteesta riippumatta  len  

tokorkeuden lisääntyessä  levityskaista  leveni ja lannoitejakautuma  tasaantui. Jauhe  

maisen lannoitteen levityksessä  jo 30 m lentokorkeus oli  liian  suuri osan lannoit  

teesta  ajelehtiessa  kymmeniä  metrejä  koneen aiheuttamien ilmapyörteiden  mukana. 

Käytännössä  lentokorkeudet  jauhemaisen  lannoitteen levityksessä  ovat  olleet n. 

15 m ja rakeisten  lannoitteiden levityksessä  n. 30 m. Tässä tutkimuksessa  lentoko  
nelevittimen lannoite  jakautuman tarkastelu rajoitettiin koskemaan jauhemaisella  
lannoitteella  15 m:n korkeudesta  suoritettua levitystä.  

Jauhemaisen  PK-lannoksen jakautuma  levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  harja  

mainen (kuva  18 s.  37)  lannoitemäärän maksimin  (n.  430 kg/ha)  osuessa  koneen 

lentolinjalle.  Levityskaistan  kokonaisleveys  oh keskimäärin  28 m. Lannoitejakau  
tuma lentolinjan  molemmin puolin  oli  tasapainoinen  kokonaislannoitemäärän  jää  
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Kuva 18.  Lannoitejakautuma auramallisen lentokonelevittimen levityskaistan  poikkisuunnassa.  
Lannoitteina suometsien  jauhemainen PK-lannos,  urea,  oulunsalpietari ja metsäsalpietari.  

Figure 18. The fertilizer distribution in traverse  direction of the strip  by using  PK-fertilizer  
for peatland forests,  urea,  Oulu saltpeter, and  forest saltpeter.  
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Taulukko 10. Variaatiokerroin levityskaistan  pituussuunnassa auramallisella lentokonelevittimellä. 
Table 10. The variation  coefficient in the flying direction when testing the aerial spreader 

of  the plough type. 

dessä lentolinjan  oikealla puolella  0,8  % pienemmäksi  kuin vasemmalla puolella.  

Lannoitteesta n. 80  % levisi  lentolinjan  molemmin puolin  alueella,  joka  oli  42,9  % 

levityskaistan  leveydestä.  Levityskaistan  pituussuunnassa  keskimääräinen variaatio  

kerroin  oli  23,7 % (taulukko  10). 

Lannoitejakautuma  pienirakeisen  urean  levityksessä  oli  yksihuippuinen  kuten 

jauhemaisellakin  lannoitteella. Koneen lentolinjalla  lannoitemäärä oli n.  280 kg/ha.  

Levityskaistan  kokonaisleveys  oli  keskimäärin  vain 16 m. Kokonaislannoitemäärä 

lentolinjan  vasemmalla  puolella  oli  26,3  % pienempi kuin oikealla  puolella.  Lan  

noitteesta n. 80 % levisi  lentolinjan  molemmin puolin  alueelle, joka oli  37,5 % 

koko  levityskaistan  leveydestä.  

Lannoitemäärän hajonta  levityskaistan  pituussuunnassa  oli  samaa luokkaa kuin  

jauhemaisen  lannoitteen levityksessä.  Levityskaistan  pituussuuntainen  variaatioker  

roin oli  urealla keskimäärin 27,3 %. 

Keskisuurirakeinen oulunsalpietari  levisi  auralevittimellä  keskimäärin  20 m le  

veälle  kaistalle.  Lannoitetta oli  eniten  koneen lentolinjalla  (n.  400 kg/ha).  Koko  

naislannoitemäärä levityskaistan  oikealla  puolella  oli  14,7  % pienempi  kuin  vasem  
malla  puolella.  Lannoitteesta n. 80  % levisi  koneen lentolinjan  molemmin puolin  

kaistalle,  joka  oli  40,0  % levityskaistan  koko  leveydestä.  Lannoitemäärien hajontaa  

levityskaistan  pituussuunnassa  kuvaava  keskimääräinen variaatiokerroin oli  21,3  %.  

Levitettävän lannoitteen raekoon kasvaessa  myös  levityskaistan  leveys  aurale  

vittimellä  lisääntyi.  Oulunsalpietarilla  levityskaista  oli  25  % leveämpi  kuin  urealla. 

Metsäsalpietari  levisi  auralevittimellä vielä 20  % leveämmälle kaistalle  kuin  oulun  

salpietari.  Lannoitejakautuman  huippu  levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  koneen 

lentolinjalla  maksimilannoitemäärä n. 700  kg/ha.  Kokonaislannoitemäärä  levitys  

kaistalla  lentolinjan oikealla puolella  oli  15,4 % pienempi  kuin vasemmalla puo  
lella. Lannoitteesta n. 80 % levisi  lentolinjan  molemmille puolille  alueelle,  joka oli  

41,7  % koko levityskaistan  leveydestä.  

Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärä metsäsalpietarin  levityksessä  vaih  
teli huomattavasti enemmän kuin  muilla lannoitteilla.  Keskimääräinen variaatioker  

roin oli  45,4  %. 

Lannoite  

Fertiliser 

Keskimääräinen variaatiokerroin(%)  

Average variation coefficient 

Variaatiokertoimen vaihteluväli 

tehollisella levityskaistalla  (%)  

The limits  of the variation coefficient  
in efficient spreading strip 

Jauhem. suometsien  PK-lannos —  

Ground for peatland 
forests  23.7 13.5—32.7 

Urea  — Urea   27.3 20.9—37.7  

Oulunsalpietari  — Oulu saltpeter ..  21.3 11.7—32.4 

Metsä-sai  pietari  —  Forest saltpeter  . \ 45.4 26.5—69.9  



86.i Lannoitustasaisuus metsänlannoituksessa 39  

Lannoitteen lentokonelevityksessä  jo pelkästään  koneen aiheuttamat ilmapyör  

teet vaikuttivat  selvästi  lannoitteen leviämiseen. Varsinkin jauhemaisesta  lannoit  

teesta  saattoi  osa  levitä  koneen jättöpyörteissä  laajalle alueelle. Koneen jättöpyör  

teet  aiheuttivat myös  sen,  että lannoitejakautuma  levityskaistan  pituussuunnassa  oli  

epätasaisempi  kuin  maassa  toimivilla  keskipako-  tai puhallinlevittimillä.  

Parhaiten  lentokonelevitykseen  auralevittimellä  soveltui  keskisuurirakeinen  lan  

noite, jonka tuuliherkkyys  oli  pienempi  kuin jauhemaisen  tai pienirakeisen  lan  

noitteen. Raekoon suurentaminen ei  myöskään  enää  lisännyt  lannoitejakautuman  

tasaisuutta.  Erityisesti  levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitejakautuma  muuttui 

epätasaiseksi  suurirakeisen  lannoitteen lentolevityksessä.  



5. RAE-  JA RAVINNEJAKAUTUMA  LANNOITTEEN LEVITYKSESSÄ 

51. Raejakautuman  vaikutus  levityskaistan  lannoitejakautumaan  

Rakeiset  lannoitteet ovat harvoin raekoostumukseltaan täysin  homogeenisia,  

sillä  lannoitteen valmistusprosessissa  syntyy  aina  vaihtelevankokoisia rakeita.  Seulo  

malla raekoon hajonta voidaan tietysti  pienentää  hyvinkin  vähäiseksi,  mutta  yleensä  

lannoitteelle määrätyn  raekoon ylä-  ja alarajan  väliin jää tietty  liikkuma-alue,  jonka  

sisällä  raejakautumaa  pyritään  pitämään  vakiona. 

Lannoitteen sisäisen  raejakautuman  muutoksia käsinlevityksessä  sekä  mekaanis  

ten levitinlaitteiden levityskaistoilla  selvitettiin  tässä  tutkimuksessa  keskisuurirakei  

sia  lannoitteita edustavalla oulunsalpietarilla  sekä moottorikelkkalevittimellä  rakei  

sella PK-lannoksella.  Näillä lannoitteilla raekoon vaihteluväli  oli  I—6 mm (taulu  

kot  1 a  s. 9 ja  2  a  s.  10).  Rakeet  olivat  muodoltaan säännöllisiä,  ja jakamalla  lan  
noite kolmeen läpimittaluokkaan  (0  I—21 —2 mm, 0 2—4  mm ja 0  4—6  mm), saa  

tiin keskimääräiseltä  raepainoltaan  kolme selvästi  toisistaan erottuvaa  raefraktiota.  

Käsinlevityksessä  kokonaislannoitemäärän jakautuminen  raeluokkiin eri etäi  

syyksillä  kulku-urasta  oli  varsin samankaltaista,  tapahtuipa  lannoitteen levitys  kyl  

vövakasta tai  'Teho-Reppu'  levittimellä  (kuva  19 s.  38).  

Kylvövakkalevityksessä  4—6 mm:n  raefraktion osuus  kokonaislannoitemäärästä 

oli  suurimmillaan (n.  6%) levityskaistan  reunaosissa. Kulku-uraa lähestyttäessä  

suurten rakeiden osuus  lannoitemäärästä väheni tasaisesti aina metrin etäisyydelle  

kulku-urasta,  nousten jälleen  kulku-uralla  lähes yhtä suureksi  kuin levityskaistan  
reuna-alueilla. 2—4 mm:n  raefraktion osuus levityskaistan  kokonaislannoitemää  

rästä oli  vallitseva,  keskimäärin  n. 70 %. Levityskaistan  reuna-alueilla osuus  nousi 

85—90 %:iin.  Kulku-uraa lähestyttäessä  keskisuurten rakeiden osuus  lannoitemää  

rästä väheni ollen pienimmillään  metrin etäisyydellä  kulku-urasta (n.  55  %). Kul  

ku-uralla  keskisuurten  rakeiden osuus oli  jälleen  yli  60 %. Pienten rakeiden,  läpi  
mitaltaan I—2 mm, osuus  levityskaistan  reuna-alueilla jäi sangen vähäiseksi.  Levi  

tyskaistan  keskimääräinen leveys  oli  10 m, kun taas I—21—2 mm:n raefraktion rakeet  

levisivät  pääasiallisesti  kahdeksan metriä leveälle alueelle. Suurimmillaan  pienten  

rakeiden osuus  lannoitemäärästä oli  metrin etäisyydellä  kulku-urasta  (n.  40 %). 

Lannoitteen levityksessä  "Teho-Repulla"  4—6 mm:n  raefraktion osuus  koko  

naislannoitemäärästä vastasi suurten  rakeiden jakautumaa  kylvövakkalevityksessä.  
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Kuva 19. Kokonaislannoitemäärän jakautuminen raeluokkiin  levityskaistan  poikkisuunnassa kylvö  
vakka-  ja  "Teho-Reppu"-levityksessä.  

Figure 19. The distribution of  the total fertilizer  amount into grain classes in traverse  direction 
of the spreading strip.  From  the portable box and  with the  "Teho-Reppu" spreading. 

2—4 mm: n raefraktion osuus  lannoitemäärästä oli  pienimmillään  (n.  60  %) kol  

men metrin etäisyydellä  kulku-urasta  kasvaen  levityskaistan  reuna-alueilla n. 

85 %:iin ja kulku-uralla  n. 70  %:iin. I—2 mm:n raefraktion osuus  lannoitemää  

rästä  jäi  yli  neljän  metrin etäisyydellä  kulku-urasta alle  10  %: n. Suurimmillaan (n.  

37 %) pienten rakeiden osuus oli  kolmen metrin etäisyydellä  kulku-urasta  väheten 

sitten kulku-uralle  mennessä 27 %:iin. 

Käsinlevityksessä  levityskaistan  leveys  ja lannoitejakautuma  olivat  riippuvaisia  

pääasiallisesti  2—4 mm:n raefraktion jakautumasta.  4—6 mm:n raefraktion osuus  

kokonaislannoitemäärästä oli  koko levityskaistalla  vähäinen. Lisäksi levityskaistan  

leveyteen  ei läpimitaltaan  yli  4 mm:n rakeilla juuri ollut  vaikutusta.  I—2 mm:n 

raefraktion osuus  kokonaislannoitemäärästä  oli lähes  kolmannes levityskaistan  kes  

kiosassa,  kolme  metriä leveällä kaistalla  kulku-uran kummallakin puolella.  Tämän 

alueen ulkopuolella  pienten  rakeiden osuus lannoitemäärästä väheni nopeasti  leviä  
miskaistan  jäädessä  15—20 % kapeammaksi  kuin  suurilla  tai  keskisuurilla  rakeilla.  
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Kuva 20.  Kokonaislannoitemäärän jakautuminen raeluokkiin levityskaistan  poikkisuunnassa  moot  
torikelkka-,  traktori- ja lentokonelevittimellä. 

Figure 20. The distribution of  the total fertilizer  amount  into  grain classes  in  traverse  direction 
of  the spreading strip, when using  the snowmobile, tractor, and  aerial spreaders. 
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Mekaanisista levitinlaitteista  auramallisen  lentokonelevittimen levityskaistalla  

lannoitteen raejakautuma oli  lähes samanlainen kuin käsinlevityksessä  (kuva  20 s.  

42). Suurin ero  oli  siinä,  että 4—6 mm:n raefraktion osuus  kokonaislannoitemää  

rästä  oli  suurin (n.  8  %) koneen lentolinjalla  väheten levityskaistan  reunoille men  

täessä.  Levityskaistan  leveyden  määräsi  2—4 mm:n rakeiden leviäminen,  suurten  

rakeiden leviämisalueen jäädessä n. 20  % levityskaistan  kokonaisleveyttä  kapeam  

maksi.  

2—4 mm:n raefraktion osuus  lannoitemäärästä oli  levityskaistan  reunoilla n. 

90  % laskien  sitten tasaisesti neljän  metrin etäisyydelle  lentolinjasta,  missä osuus  

oli  n. 65 %. Lentolinjalle  mentäessä keskisuurten  rakeiden osuus  lannoitemäärästä 

jälleen nousi yli  70  %:iin.  

Kuten käsinlevityksessä,  lentokonelevittimen levityskaistalla  I—2 mm:n rae  

fraktion  osuus  lannoitemäärästä oli  suurimmillaan  (n.  30%)  samalla etäisyydellä  

levityskaistan  keskilinjasta  kuin  missä  2—4 mm:n raefraktion osuus  lannoitemää  

rästä oli  pienimmillään.  

Levityskaistan  poikkisuuntainen  lannoitejakautuma,  kuten levityskaistan  leveys  

kin,  riippuu  pääasiallisesti  2—4 mm:n raefraktion leviämisestä.  4—6 mm:n rae  

fraktion  osuus  lannoitemäärästä oli  suurin levityskaistan  keskellä,  jossa lannoite  

määrä muutenkin  oli  suurimmillaan (kuva 18  s.  37).  Suurten rakeiden poistaminen  

tasoittaisi  levityskaistan  lannoite  jakautuman  huippua.  Mikäli  myös  I—2 mm:n rae  

fraktion osuutta  raejakautumassa  lisättäisiin,  lannoitemäärä 2—6 metrin etäisyy  

deltä lentolinjasta  kohoaisi  ja levityskaistan  poikkisuuntainen  lannoitejakautuma  ta  
saantuisi.  

Keskipako-  ja puhallinlevittimien  toimintaperiaate  on varsin samankaltainen. 

Lannoiterakeet sinkoutuvat  levittimestä  ilmavirran  tai mekaanisen  heittopyörän  voi  

malla. Eri  kokoisten  ja painoisten  rakeiden lentorata muodostuu erilaiseksi  ja lan  

noitteen leviämiskaistalla  raejakautuma  vaihtelee huomattavasti  eri etäisyyksillä  

levittimen  ajourasta.  

Moottorikelkkalevittimen  levityskaistalla  (kuva  20 s. 42)  I—21 —2  mm:n raefrak  

tion osuus  oli  vallitseva (n.  80%) kolmen metrin etäisyydellä  ajourasta  laskien 

sitten jyrkästi.  Keskimäärin  pienten rakeiden leviämiskaista  oli  83,3  % koko  levi  

tyskaistan  leveydestä.  2—4 mm:n raefraktion osuus  lannoitemäärästä koko  levitys  

kaistalle  oli  keskimäärin  62,8  %.  Suurimmillaan  (n.  85 %) keskisuurten  rakeiden 

osuus  lannoitemäärästä oli  7—9 metrin etäisyydellä  ajourasta.  Kolmen metrin etäi  

syydellä  ajourasta  ei 4—6 mm:n raefraktion  rakeita esiintynyt  lainkaan,  sen  sijaan 

levityskaistan  reunoilla suurten  rakeiden osuus  lannoitemäärästä kohosi  voimak  

kaasti  ja varsinaisen levityskaistan  ulkopuolella  2—4 m leveällä alueella esiinty  
vistä hajarakeista  oli  90—100 % läpimitaltaan  yli  4 mm. 

Traktorilevittimen  levityskaistalla  (kuva  20  s.  42) lannoitteen raejakautuma  
oli  lähes samanlainen kuin  moottorikelkkalevityksessä.  I—2 mm:n raefraktion 
osuus  lannoitemäärästä oli  levityskaistan  keskellä  n. 65 % väheten sitten  jyrkästi.  
Pienten rakeiden leviämisalue oli  12,5 % keskimääräistä  levityskaistaa  kapeampi.  
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Kuten moottorikelkkalevityksessäkin,  suurten  rakeiden osuus  lannoitemäärästä kas  

voi jyrkästi  aivan levityskaistan  reunoilla. 

Lannoitteen raejakautuman  vaihtelu levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  keski  

pako-  ja puhallinlevittimiä  käytettäessä  huomattavasti suurempi  kuin  käsinlevityk  

sessä,  tai  potkuri-  ja ilmavirralla toimivia lentokonelevittimiä käytettäessä.  Levitys  

kaistan  lannoitejakautumaan  vaikuttivat  pääasiallisesti  I—2 mm:n ja 2—4 mm:n 

raefraktiot.  4—6 mm:n raefraktion vaikutus  sen  sijaan  kohdistui  lähinnä levitys  

kaistan  leveyteen,  tosin tämäkin oli  lähinnä haittavaikutus,  koska  pääasiallisesti  suu  

ret  rakeet  muodostivat varsinaisen levityskaistan  ulkopuolelle  hajarakeista  koostu  

van 2—6 metriä leveän  hunnun,  jossa  lannoitemäärä oli  I—lo1—10 kg/ha.  Näin ollen 

lannoitteen raejakautumassa  4—6 mm:n  raefraktiota on myös  keskipako-  ja puhal  

linlevittimien  toiminnan kannalta pidettävä  tarpeettomana. 

52.  Mekaanisen lannoiteseoksen ravinnejakautuma  käsin-  ja 

koneellisessa levityksessä  

Rakeistetulla lannoitteella ei  eri raefraktioiden ravinnepitoisuuksien  välillä  

yleensä  esiinny  huomattavia eroja (taulukot  lb ja 2b s. 10), joten ravin  
teiden jakautumista  ei levityksen  yhteydessä  juuri tapahdu.  Sen sijaan mekaanisten  
seoslannoitteiden levityksessä  ravinteet saattavat  helposti  jakautua  epätasaisesti  le  

vityskaistalle,  mikäli  ravinnekomponenttien  hiukkaskoot  eroavat  huomattavasti toi  

sistaan. 

Suometsien jauhemainen  PK-lannos,  joka  levityskokeissa  edusti  jauhemaisia  lan  

noitteita, on Suomessa  yleisimmin  metsänlannoituksessa käytetty  mekaaninen seos  
lannoite. Raakafosfaatista ja kalisuolasta  valmistettu PK-lannos  sisälsi  fosforia  

24  % (P  205)  ja kalia 15 % (K2O).  Seula-  ja ravinneanalyysin  mukaan (taulukot  

1 a ja 1 b s. 9), kali  rikastui  pölymäisessä  aineosassa ja fosfori  karkeassa  aine  

osassa.  

Levityskokeissa  pääravinnepitoisuudet  määritettiin levityskaistan  siltä  osalta,  

jossa  mitta-astioihin kertyneet  näytemäärät  olivat  riittävän suuria ravinneanalyysin  
suorittamiseen. 

Sekä  käsin-  että koneellisessa levityksessä  todettiin,  että  osa  PK-lannoksen pöly  
mäisestä  kalisuolasta  jäi  leijumaan  ilmaan ja ajautui  vähitellen varsinaisen levitys  
kaistan  ulkopuolelle.  Lisäksi  oli  selvästi  havaittavissa,  että kalisuolan osuus  pieneni  
voimakkaasti levityskaistan  reunoilla. 

Kylvövakkalevityksessä  kalipitoisuus  laski  voimakkaasti  jo kahden metrin etäi  

syydellä  kulku-urasta ja neljän metrin etäisyydellä  kalia (K2o:ta) esiintyi  enää  4 
5 %. Vastaavasti  fosforin  osuus  kasvoi  levityskaistan  reunoille mentäessä,  koska  

ominaispainoltaan  kalisuolaa raskaampi  raakafosfaatti  levisi  kauemmaksi.  

Moottorikelkkalevittimellä  suoritetuissa  jauhemaisen  PK-lannoksen levitysko  
keissa keskimääräinen kalipitoisuus  (K2o:na)  ajouran  oikealla  puolella  oli  5 % 
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Taulukko 11. Jauhemaisen suometsien PK-lannoksen ravinnejakautuma käsin-, moottorikelkka-,  
traktori- ja lentokonelevityksessä.  

Table 11. The  nutrient  distribution of the ground PK-fertilizer  for peatland  forests  in manual, 
snowmobile, tractor, and aerial spreadings. 

1.  Kylvövakkalevitys  

1. Manual  spreading from  the  portable  box  

Ravinnepitoisuus  (%) levityskaistalla  

Nutrient content (%) on  the spreading  strip 

Ravinne 

Nutrient 
Etäisyys kulku-urasta (m) 

Distance from walking  route (m)  

4 3 2 l  0 1 2 3 4 

P
2
O

5
  

K
2
o   

27.9 

5.3 

24.2  

6.2 

22.8  

10.0 

2. Mc  

2. S 

22.9 23.9 

16.9 15.0 

jottorikelkkalevitys  

notvmobile  spreading 

23.0  

15.7 

24.1 

10.8 

24.2  

4.9 

29.7 

4.8 

Ravinnepitoisuus  (%)  levityskaistalla 

Nutrient content (%) on  the spreading  strip 

Ravinne 

Nutrient 
Etäisyys  ajourasta (m) 

Distance from the  tracks  (m) 

5 3 1 0  l  3 5 

P
2
O

5   
K

2
O   

27.8 

11.7 

30.1  

6.8 

27.3  

20.9  

3. 

3. 

0 

0 

Traktori 

Tractor  

23.3 

17.3 

evitys  

breading 

31.5 

3.3 

30.3  

3.7 

Ravinnepitoisuus  (%)  levityskaistalla  

Nutrient content (%) on  the spreading  strip 

Ravinne  

Nutrient 
Etäisyys ajourasta  (m) 

Distance from the  tracks  (m)  

8 6 < 2  0 2 4 6 8 

p„o,  28.3 26.6  26.6  21.3 22.2 21.0 24.8 25.6  27.7 
Z 5  

K
2
O   3.7 6.9  12.0 

4. 

4. 

17.1 16.9 

Aerial  spreading 

20.5 16.7 10.9 5.1 

Ravinnepitoisuus  (%)  levityskaistalla  

Nutrient content  (%) on the spreading  strip 

Ravinne 

Nutrient  
Etäisyys  lentolinjasta  (m) 

Distance from the flying  line (m) 

8 6 4 2 0 2  4 6 8 

P
2
O

5   
K

2
O   

28.3 

6.1 

26.6 

8.3  

26.5  

12.7 

20.5  

19.6 

21.5  

10.8 

21.8 

18.5 

23.5 

16.5 

24.1 

8.9 

27.2  

3.1  
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Kuva  21. Suometsien  jauhemaisen PK-lannoksen ravinnejakautuma moottorikelkkalevityksessä.  

Figure 21. The nutrient  distribution of the ground PK-fertilizer  for  peatland forests when 

using the snowmobile spreading.  

pienempi  kuin ajouran  vasemmalla puolella  (taulukko  11 s. 42).  Kalisuolan leviä  
miskaista  jäi  myös  hyvin  kapeaksi.  Jo kolmen  metrin etäisyydellä  ajourasta  kalipi  
toisuus oli vain 3—7 %.  Pääravinteiden eroaminen oli  hyvin  selvä,  sillä  

3—5 metrin etäisyydellä  ajourasta  fosforipitoisuus  (PaOsina)  oli  keskimäärin  30 %. 

Myös traktorilevittimellä  suoritetuissa jauhemaisen  PK-lannoksen levitysko  

keissa  kalipitoisuus  vaihteli  voimakkaasti  levityskaistan  poikkisuunnassa.  Ajoradan  

oikealla  puolella  kalipitoisuus  (KOina)  oh keskimäärin  3,3  % korkeampi  kuin  va  

semmalla puolella  ajouraa.  Kalisuolan leviämiskaista  jäi selvästi  kapeammaksi  kuin  

raakafosfaatin. Ajouralla  ja sen välittömässä  ympäristössä  kalipitoisuus  (foOma)  

oH 17—20 % ja fosforipitoisuus  n. 21 %, kun taas  kahdeksan metrin etäisyydellä  

ajourasta  kalipitoisuus  (ROina)  oh enää  3—5 % fosforipitoisuuden  noustessa  n.  

28 %:iin. 

Jauhemaisen  PK-lannoksen lentolevityksessä  fosforin ja kalin  jakautuma oli  

hyvin  samankaltainen kuin  muillakin levitysmenetelmillä.  Kalipitoisuus  oli  levitys  

kaistan  keskiosissa  suurin, laskien kahdeksan  metrin etäisyydellä  lentolinjasta  3 

6  %:iin (K2O :  na ). Fosforipitoisuus  taas nousi  levityskaistalla,  kun etäisyys  koneen  

lentolinjaan  kasvoi.  

Lannoitteen ravinne  jakautuman  vaihtelun vaikutus  lannoituksen tulokseen on 
vielä  toistaiseksi  selvittämättä.  Paras tulos lannoituksella kuitenkin saadaan, kun 
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eri  lannoitteita annetaan  oikeassa  suhteessa toisiinsa nähden (Huikari  ja Paa  

vilainen 1972 s. 23). 

Suometsien jauhemaisessa  PK-lannoksessa  on fosforia (P2os:nä) 24 % ja kalia  

(KaOina)  15 %.  PK-lannoksen levityksessä  pääravinteiden  jakautumassa syntyi  kui  

tenkin muutoksia  kaikilla  levitysmenetelmillä.  Moottorikelkkalevittimellä suorite  

tuissa koelannoituksissa  fosforipitoisuus  (P2os:nä)  lannoitettavalla  alueella vaihteli  

25 %:sta 31  %:iin ja kalipitoisuus  2 %:sta  15  %:iin (kuuden  mittaus  

kerran keskiarvo).  Osa  PK-lannoksen sisältämästä  pölymäisestä  kalisuolasta  joutui  

ilmapyörteiden  mukana lannoitettavan alueen  reunoilla olleisiin  sarkaojiin  tai kul  
keutui  tuulen  mukana kauemmaksikin.  Lannoitteen kokonaisvaikutuksen kannalta 

ravinteiden  jakautuminen  ei todennäköisesti  ollut  paras mahdollinen,  sillä  niissä  

osissa  lannoitettavaa aluetta,  joissa  fosforipitoisuus  oli  suurimmillaan,  kalia esiintyi  

vähiten ja vastaavasti,  kun kalipitoisuus  oli  suurimmillaan,  fosforin  osuus  oli  pie  

nimmillään (kuva 21  s.  46). 



6. OPTIMAALINEN JA TODELLINEN LANNOITUSTASAISUUS 

Optimaalinen  lannoitustasaisuus (luku  32 s.  20)  on käytäntöä  ajatellen  teoreet  

tinen käsite.  Levitinlaitteiden ja lannoitteiden levitysominaisuuksien  vertailussa  on 

kuitenkin  luvussa  32 esitetty  optimaalisen  lannoitustasaisuuden määritysmenetelmä  
varsin  havainnollinen. 

Tässä luvussa  esitettävät,  eri  levitinlaitteilla  ja lannoitteilla saavutettavaa  opti  
maalista lannoitustasaisuutta  koskevat  tulokset,  perustuvat  luvussa 4 esitettyihin  
keskimääräisiin  lannoitejakautumiin.  Todellista lannoitustasaisuutta  kuvaavat  kes  
kimääräiset  poikkeamaprosenttiarvot  ovat työmaakohtaisia  keskiarvoja,  jotka  vertai  

lun  helpottamiseksi  on  muunnettu  variaatiokerroinarvoiksi  V
k
 = (ks.  

luku 31, s. 17).  

61.  Lannoitustasaisuus  jauhemaisten  lannoitteiden levityksessä  

Jauhemaisen  lannoitteen levitys  todettiin levityskokeiden  tarkoin rajatuissa  olois  

sakin hankalaksi.  Käytännön  työmailla  vaikeudet osoittautuivat vielä huomattavasti  

suuremmiksi,  sillä  sääolot olivat  yleensä  aina koeolosuhteita heikommat ja maaston  

peitteisyys  ja kulkuvaikeus haittasi  työskentelyä.  Lisäksi  osa  lannoitteesta oli  aina  

kostunut  kuljetuksen  ja  varastoinnin aikana.  Suometsien jauhemaisen PK-lannoksen  

levityksessä  pyrittiin  erityisesti  välttämään lannoitteen joutumista  ojiin. Tällöin  

jouduttiin  varsinkin  traktori-  ja lentokonelevityksessä  tinkimään lannoitustasaisuu  

desta,  koska  30—40 m leveillä  saroilla  työyksikkö  voi liikkua  vain saran keski  

linjan tuntumassa.  

Kylvövakka-  ja moottorikelkkalevityksessä  liikkuminen lannoitettavalla  alueella 

oli  vähemmän rajoitettua  ja levitystyön  tasaisuus  olikin  lähempänä  optimaalista  lan  

noitustasaisuutta kuin  traktori-  ja lentokonelevityksessä  (taulukko  12 s. 45).  

Kylvövakkalevityksessä  lannoituksen optimaalista  tasaisuutta kuvaava  variaatio  
kerroin  oli  alle 20  %, kun levittäjän kulku-urien  väli  oli  3—6 metriä (kuva  22 

s.  50).  Tällöin lannoitettava alue sai  2—4 kertaisen  lannoitepeiton,  lannoitemäärän 
noustessa huomattavasti yli  tavoitemäärän (500  kg/ha).  500 kg:n  hehtaariannostus 

saavutettiin,  kun  levittäjän  kulku-urien  väli  oli  n.  yhdeksän  metriä. Lannoitettava 
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Taulukko 12. Optimaalinen ja todellinen lannoitustasaisuus suometsien jauhemaisen PK-lannok  
sen levityksessä.  Kylvövakasta  sekä  moottorikelkka-,  traktori- ja lentokonelevittimellä. 

Table 12. The optimum and  actual evenness  gained by fertilizing with ground PK-fertilizer  
for peatland forests.  Carried  out by  the portable box,  snowjmobile, tractor

,  and aerial  spreaders. 

alue  sai  tällöin I—2 kertaisen  lannoitepeiton,  mutta  lannoitejakautuma  oli  jo melko 

epätasainen,  keskimääräisen variaatiokertoimen ollessa  60,0  %.  

Käytännön  työssä  mitattu keskimääräinen lannoitemäärän hajontaa  kuvaava  

variaatiokerroin oli  71,3  %,  joten  kylvövakkalevitykseen  lannoitteen laadun,  sään 

ja maaston kulkuvaikeuden vaikutus  oli  odotettua vähäisempi.  

Moottorikelkkalevityksessä  lannoituksen optimaalista  tasaisuutta kuvaava va  

riaatiokerroin  oH  keskimäärin  huomattavasti  korkeampi  kuin  kylvövakkalevityksessä.  

Kun ajolinjojen  väli  oh 3—6 metriä,  lannoitettava  alue  sai  2—4 kertaisen  lannoite  

peiton, mutta lannoitejakautuma  oli  siitä  huolimatta epätasainen  variaatiokertoi  

men ollessa  40—60 % (kuva  22 s.  46).  Tavoiteannostus 500 kg/ha  saavutettiin, 

kun  ajolinjojen  väli oh n.  yhdeksän  metriä. Lannoitettava alue sai  tällöin  I—21—2 ker  

taisen lannoitepeiton  lannoitemäärän hajontaa kuvaavan variaatiokertoimen nous  

tessa 75,0 %:iin.  

Käytännön  työmailla  suoritetuissa lannoitustasaisuusmittauksissa lannoitustasai  

suutta  kuvaava  keskimääräinen variaatiokerroin oh 96,0 %, joten myös moottori  

kelkkalevittimellä  päästään  käytännössä  melko  lähelle  optimaalista  lannoitustasai  

suutta. 

Traktorilevittimellä  optimaalinen  lannoitustasaisuus  vaihteli voimakkaasti  työ  

yksikön  ajourien  etäisyyden  muuttuessa  (kuva  22  s.  46).  Ajourien  etäisyyden  lisään  

tyessä  kuudesta metristä 12 metriin variaatiokerroin kohosi  16,2  %:sta 48,0  %:iin. 

Kun ajourien  etäisyys  lisääntyi  16 metriin, variaatiokerroin  laski  30,5  %:iin,  vaikka  

lannoitettava  alue sai edelleen 2—3 kertaisen  lannoitepeiton.  500 kg:n  hehtaarian  

nostus  saavutettiin,  kun  ajourien  väli  oli  n.  21 metriä. Lannoitettava alue  sai  tällöin 

I—2 kertaisen  lannoitepeiton  lannoitemäärän hajontaa  kuvaavan  variaatiokertoimen 

ollessa  45,0  %. 

Käytännössä  lannoitustasaisuus oli  huomattavasti optimaalista  lannoitustasai  

suutta heikompi.  Traktorilevittimellä  jauhemaisen  PK-lannoksen levityskaista  oli  

niin leveä (kuva  17 s.  32),  että ojitetuilla  suoalueilla  toiminta oli  mahdollista vain 

Levitin 

Spreader  

Tavoitemäärä 

kg/ha 

Amount aimed 

at kg\ha  

Lannoitustasaisuus  käytännössä  

Fertilisation  evenness  in practice 

Pp(%) Vk = Pp +J'
48

 (%)  

Optimaalinen  

lannoitustasaisuus  

Optinum fertilisation  
evenness 

Vk (%) 

Kylvövakka •—  Portable  box  500 50.3 71.3  60.0  

Moottorikelkkalevitin  
—

 

Snowmobile  spreader   500 70.3  96.0 75.0  

Traktorilevitin  —
 Tractor  

spreader   500  55.6 77.9  45.0 

Lentokonelevitin  — Aerial  

spreader   500 50.5  71.6  10.0 
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Kuva  22.  Optimaalinen lannoitustasaisuus jauhemaisen PK-lannoksen levityksessä.  Lannoitteen 
levitys  kylvövakasta  sekä moottorikelkka-, traktori- ja  lentokonelevittimellä. Tavoitemääränä 

500  kg/ha.  

Figure 22. The optimum fertilization evenness when using ground PK-fertilizer.  Fertilizers  
were spread from the portable  box, with the snowmobile, tractor and aerial  spreaders. The 

amount aimed at was 500 kg/ha.  
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ojitussarkojen  keskilinjalla,  koska haluttiin välttää lannoitteen joutumista  ojiin.  Käy  

tännön lannoitustyömailla  suoritetuissa tasaisuusmittauksissa  keskimääräinen lan  

noitustasaisuutta kuvaava  variaatiokerroin oli  77,9  %.  

Lentokonelevityksessä  lannoituksen optimaalista  tasaisuutta kuvaava  variaatio  

kerroin  kasvoi  melko  tasaisesti  koneen lentolinjojen  etäisyyden  kasvaessa.  Kun lento  

linjojen  välimatka kasvoi  kuudesta  metristä 16 metriin, variaatiokerroin nousi 

2,3  %:sta 19,2%:  iin. Tämän jälkeen  lannoitustasaisuus  alkoi  nopeasti  huonontua  

niin, että ajolinjojen  välin lisääntyessä  10 metrillä, variaatiokerroin kasvoi  

43,2  % :11a.  Tavoitemäärään 500  kg/ha  päästiin  lentokonelevityksessä,  kun ajolin  

jojen  välimatka  oli  n.  10 m. Lannoitettavalle  alueelle tuli  tällöin  kolminkertainen 

lannoitepeitto  optimaalista  lannoitustasaisuutta kuvaavan variaatiokertoimen jää  

dessä 10,0  %:iin.  

Käytännössä  näin hyvään  levitystasaisuuteen  ei  jauhemaisen  PK-lannoksen lento  

konelevityksessä  päästy,  sillä  ojitetuilla  soilla  lannoitteen levitys  jouduttiin suoritta  

maan lähes sarkojen  keskilinjalta,  jotta  lannoitetta ei  olisi  joutunut  ojiin.  Lisäksi  

tuuliolot  sekä  lannoitteen kosteuspitoisuuden  vaihtelu  vaikuttivat  huomattavasti 

lannoitteen leviämiseen. Mittauksissa  todettu lannoitustasaisuusaste  oli  samaa luok  

kaa  kuin  kylvövakka-  ja traktorilevityksessä  (taulukko  12  s. 49).  

Lannoitustasaisuusmittauksissa  todettiin,  että jauhemaisella  PK-lannoksella suo  

ritetuissa lannoituksissa  lannoitettava alue sai yleensä kaikilla  levitysmenetelmillä  

I—2 kertaisen lannoitepeiton,  joskin  myös  lannoittamattomia  kaistoja  esiintyi  

lähes aina. 

Ojitetuilla  soilla  lannoitustasaisuutta heikentää se,  että koko  aluetta ei voida  

peittää  lannoitteella,  vaan ojia  on  varottava.  Lannoitustasaisuutta voidaan kuitenkin  

nykyisestään  parantaa  vielä huomattavasti supistamalla  kerrallaan levitettävä  lan  

noitemäärä 150—200 kg:aan/ha.  Tällöin 2—3 kertainen lannoitepeitto  on  mahdol  

linen ilman,  että kokonaislannoitemäärä  kohoaa  yli  500  kg:aan/ha,  jota nykyään  

suositellaan suometsien jauhemaisen PK-lannoksen hehtaariannostukseksi.  

62. Lannoitustasaisuus pienirakeisten  lannoitteiden levityksessä  

Pienirakeinen  lannoite soveltui  levityskokeiden  perusteella  hyvin  sekä  käsin-  että 

koneelliseen levitykseen.  Lannoitejakautuma  levityskaistalla  oli  testatuilla levitti  

millä tasainen ja levityksen  optimaalinen  tasaisuuskin  muodostui tällöin kaikilla  le  

vitysmenetelmillä  varsin  hyväksi.  

Käytännön  työssä  lannoitustasaisuuteen maassa toimivilla levittimillä vaikutu 

eniten maaston  kulkuvaikeus.  Lannoitettavilla alueilla puusto oli  yleensä  melko 

järeää,  joten  traktorilevitinyksikkökin  pystyi  liikkumaan vapaasti.  Lentokonelevitys  

tä  haittasivat  voimakkaasti  suunnistusvaikeudet. Lentolinjojen  välimatkaa  ja tarkkaa 

suuntaa  oli  vaikea  arvioida,  koska  ilmaan  näkyviä  merkkejä  ei ollut  käytettävissä  ja 

kiintopisteiden  saanti tasaisessa  kangasmaastossa  oli  vaikeata.  
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Kylvövakkalevityksessä  kerrallaan levitettävä  lannoitemäärä oli  pieni.  Optimaa  
linen lannoitustasaisuus 325 kg:n  hehtaariannostuksella saavutettiin,  kun  levittäjän  

kulku-urien  väli  on n.  kaksi  metriä. Lannoitettava alue sai 3—4 kertaisen  lannoite  

peiton,  ja lannoitemäärän hajontaa ilmentävä variaatiokerroin oli  tällöin 13,0  % 

(kuva  23 s. 53). 

Työmaakohtaisessa  tarkkailussa  urean levitystasaisuus  osoittautui varsin  hyväksi  

verrattuna  jauhemaisen  PK-lannoksen levitystasaisuuteen  keskimääräisen  lannoite  

määrän hajontaa  kuvaavan variaatiokertoimen jäädessä  38,0 %:iin (taulukko  13 

s. 54). 

"Teho-Reppu"-levittimellä  lannoituksen  optimaalinen  tasaisuus muodostui erit  

täin hyväksi.  Lannoitustasaisuutta kuvaavan  variaatiokertoimen vaihteluväli oli  
10 %:sta 30 %:iin, kun  levittäjän  kulku-urien  välimatka lisääntyi  kahdesta  metristä 

kahdeksaan metriin (kuva  23 s. 53).  Tavoitemäärä 325 kg/ha  saavutettiin,  kun 

kulku-urien  väli  oli  n.  viisi  metriä. Lannoitepeitto  oli  tällöin 2—3  kertainen ja lan  

noitustasaisuuden  optimaalinen  variaatiokerroin 28,0  %. 

Käytännössä  lannoitustasaisuus "Teho-Reppu"-levityksessä  oli  samaa luokkaa  
kuin kylvövakkalevityksessä,  lannoitemäärän hajontaa  kuvaavan variaatiokertoimen 

ollessa  42,7 % (taulukko  13 s.  54).  

Traktorilevityksessä  lannoituksen optimaalinen  tasaisuus vaihteli  voimakkaasti  

ajolinjojen  etäisyyden  muuttuessa (kuva  23 s.  53).  

Ajolinjojen  välin kasvaessa  kuudesta kymmeneen  metriin  lannoitustasaisuuden 

optimaalinen  variaatiokerroin laski  20,1 %:sta 4,2  %:iin.  Ajourien  välimatkan edel  

leen kasvaessa  16 metriin variaatiokerroin kohosi  31,9  %:iin. 325 kg:n  hehtaari  

annostus  saavutettiin,  kun ajourien  väli  oli  n. 15 m.  Lannoitettava alue  sai  tällöin 

2—3 kertaisen  lannoitepeiton  lannoitemäärän hajontaa  ilmentävän variaatiokertoi  

men ollessa 28,0 %. 

Lannoitustyömaat,  joille  lannoite levitettiin traktorilevittimellä,  olivat  järeä  

puustoisia  ja maastoltaan helppokulkuisia.  Koska traktorin liikkuminen tällaisilla  

alueilla  oli  melko  vapaata, myös lannoitustasaisuus pysyi  varsin hyvänä.  Keskimäärin  

lannoitustasaisuutta kuvaava variaatiokerroin oli  lähes sama kuin "Teho-Reppu"-  

levityksessä  (taulukko  13 s. 54).  

Pienirakeisen  urean lentokonelevityksessä  optimaalista  lannoitustasaisuutta ku  

vaava  variaatiokerroin kohosi  melko  nopeasti,  kun  koneen lentolinjojen  välimatka 

lisääntyi.  Lannoitepeitto  käsiteltävällä  alueella oli  2—3 kertainen,  kun  koneen lento  

linjojen  väli oli  kuusi  metriä, ja lannoitemäärän hajontaa  ilmaiseva  variaatiokerroin 

oli  ainoastaan 10,3 %. Kun koneen lentolinjojen  välimatka  lisääntyi  kymmenellä  

metrillä,  alue  sai  vielä I—2 kertaisen  lannoitepeiton,  mutta  lannoitemäärän hajonta  

oli  jo  huomattavan suuri,  variaatiokertoimen noustessa  62,6  %:iin (kuva  23 s.  53). 

325  kg:n  hehtaariannostus saavutettiin,  kun koneen lentolinjojen  välimatka oli  n. 

kahdeksan metriä ja optimaalinen variaatiokertoin  oli  tällöin 14,0 %. 

Käytännössä  lentokonelevityksen  optimaalista  lannoitustasaisuudesta jäätiin 
kauas.  Pienirakeisen  urean  levityskaistan  kapeus  (kuva 18 s.  37)  ja vaikeudet lento  
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Kuva 23. Optimaalinen  lannoitustasaisuus pienirakeisen urean levityksessä.  Lannoitteen levitys  
kylvövakasta,  "Teho-Repulla", traktori- ja lentokonelevittimellä. Tavoitemääränä 325 kg/ha.  

Figure 23. The optimum fertilization evenness  when using finely granulated urea.  Fertilizers 

were spread from the portable  box, with the "Teho-Reppu",  tractor, and aerial spreaders.  
The amount aimed at was 325  kg/ha.  
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Taulukko 13. Optimaalinen ja  taloudellinen lannoitustasaisuus pienirakenteisen urean levityk  
sessä.  Lannoitteen levitys  kylvövakasta,  "Teho-Repulla", traktori- ja  lentokonelevittimellä. 

Table 13. The optimum and actual evenness  gained by  fertilizing  with finely granulated urea.  
Carried out by  the portable box,  "Teho-Reppu", tractor,  and aerial  spreaders.  

linjojen välimatkan ja suunnan arvioinnissa  heikensivät lannoitustasaisuutta voi  

maakkasti,  lannoitemäärän hajontaa  kuvaavan variaatiokertoimen noustessa  keski  

määrin 73,2  %:iin (taulukko  13). 

Pienirakeinen  urea soveltui  hyvin  käsinlevitykseen  sekä myös traktorilevityk  

seen, mikäli puusto oli  harvaa ja maasto  helppokulkuista.  Lannoitustasaisuusmit  

tauksissa  lannoitettavan alueen todettiin näillä levitysmenetelmillä  saaneen yleensä 

2—3 kertaisen  lannoitepeiton,  joten  lannoitustasaisuuskin muodostui hyväksi.  Lento  

lannoituksessa lannoitepeitto  oli  yleensä  I—2 kertainen,  mutta lannoittamattomia 

kaistoja  esiintyi  runsaasti.  Lannoitustasaisuuden parantamiseksi  lentolannoitus  

alueella  tulisikin  käyttää  selvästi  maasta  ilmaan  näkyviä merkkejä. Tällöin koneen 

lentolinjojen  välimatkan ja suunnan arviointi  helpottuisi  ja työnjälki  myös  paranisi.  

63. Lannoitustasaisuus keskisuurirakeisen  lannoitteen levityksessä  

Lannoitteen levityskokeet  osoittivat  keskisuurirakeisten  lannoitteiden soveltuvan 

sekä käsin-  että koneelliseen levitykseen  yhtä  hyvin  kuin  pienirakeistenkin  lannoit  
teiden.  Myös  lannoitustasaisuuden optimaalinen  variaatiokerroin 575 kg:n  tavoite  

annostuksella hehtaaria kohti  oli  käsin-,  traktori-  ja lentokonelevityksessä  samaa 

luokkaa kuin  urean  tavoiteannostuksella 325 kg/ha.  

Kylvövakkalevityksessä  tavoitemäärä 575 kg/ha  saavutettiin,  kun levittäjän  
kulku-urien  väli oli  n. kolme metriä. Lannoitettava alue  sai tällöin  3—4 kertaisen 

lannoitepeiton  ja lannoitustasaisuuden optimaalinen  variaatiokerroin oli 17,0  % 

(kuva  24 s. 55). 

Käytännössä  keskisuurirakeisen  oulunsalpietarin  levitys  kylvövakasta  oli  yhtä  ta  

saista  kuin  pienirakeisen  ureankin,  lannoitemäärän hajontaa  kuvaavan keskimää  

räisen variaatiokertoimen ollessa  38,6  % (vrt. taulukot 13 ja 14 s.  57).  

Optimaalista  lannoitustasaisuutta  "Teho-Reppu"-levittimellä  kuvaava variaatio  

kerroin kasvoi  varsin hitaasti levittäjän  kulku-urien  välimatkan kasvaessa.  Kun 

Levitin 

Spreader 

Tavoitemäärä 

kg/ha  

Amount aimed 

at kg\ba  

Lannoitustasaisuus  käytännössä  

Fertilisation  evenness  in practice  

Pp(%> Vk  = Pp

0

+

J-
48

 (%)  

Optimaalinen 

lannoitustasaisuus 

Optinum fertilisation  
evenness  

Vk (%) 

Kylvövakka  —  Portable  box  325  23.3 38.0 13.0 

»Teho-Reppu»-levitin — 
»Teho-Reppm-spreader .  ..  325  27.1 42.7 28.0  

Traktorilevitin  
—
 Tractor 

spreader   325 27.0 42.6 28.0  

Lentokonelevitin  — Aerial  

spreader   325 51.8 73.2  12.0 
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Kuva  24. Optimaalinen  lannoitustasaisuus keskisuurirakeisen  oulunsalpietarin levityksessä.  Levi  
tys kylvövakasta,  "Teho-Reppu"-, traktori- ja lentokonelevittimellä. 

Figure 24. The optimum fertilization evenness when using Oulu saltpeter with medium 
sized grains. Fertilizers were spread from the portable box,  with the "Teho-Reppu", tractor, 

and  aerial spreaders.  
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kulku-urien  etäisyys  oli  kaksi  metriä, lannoitettava alue sai 5 kertaisen  lannoite  

peiton ja lannoitemäärän hajontaa  kuvaava variaatiokerroin oli  5,1  %. Kulku  

urien välimatkan nelinkertaistuessa kasvoi  variaatiokerroin 15,7  % nousten  vain  

20,8 %:iin, vaikka  alue sai  enää I—2 kertaisen lannoitepeiton.  Tavoiteannostus 

575 kg/ha  saavutettiin,  kun  kulku-urien  välimatka oli  n.  kuusi  metriä.  Lannoitettava  

alue sai  2—3 kertaisen  lannoitepeiton  ja optimaalinen  variaatiokerroin  oli  tällöin 

16,0 % (taulukko  14 s. 57). 

Käytännön  työssä  lannoitustasaisuus "Teho-Reppu"-levityksessä  oli  sangen hyvä,  
lannoitemäärän  hajontaa  kuvaavan  keskimääräisen  variaatiokertoimen jäädessä  

35,4 %:iin.  

Traktorilevityksessä  lannoituksen  optimaalinen tasaisuutta kuvaava  variaatio  
kerroin pysyi  alle  10 %:ssa, kun  ajolinjojen  välimatka oli  alle  12 m. Lannoitettava  

alue sai tällöin 3—6 kertaisen lannoitepeiton,  mutta  lannoitemäärä nousi yli  

1 600 kg/ha  (kuva  24 s.  55).  Kun ajolinjojen  etäisyys  lisättiin  18 metriin, lannoi  

tustasaisuus  heikkeni  nopeasti  variaatiokertoimen noustessa  lähes  50 %:iin, vaikka  

lannoitettava alue  sai  vieläkin  2—3  kertaisen  lannoitepeiton.  Kun ajolinjojen  väliä  

vielä lisättiin,  lannoitustasaisuus alkoi  parantua. 26 metrin ajolinjaväyliä  käytettäessä  

lannoitepeitto  oli  enää I—2 kertainen,  mutta lannoitemäärän hajontaa  ilmoittava  

variaatiokerroin oli  vain 27,8  %. Tavoitemäärä 575 kg/ha  saavutettiin,  kun  ajourien  

väli  oli  28 m.  Lannoitettava alue  sai  tällöin I—2  kertaisen lannoitepeiton,  lannoitus  

tasaisuuden optimaalisen  variaatiokertoimen ollessa  30,0  %.  

Käytännössä  traktorilannoituksen onnistuminen riippui  lannoitettavan alueen  

kulkuvaikeusluokasta  ja puuston tiheydestä.  Paras lannoitustasaisuus saatiin tasai  

silla kangasmailla,  joiden puusto oli  järeä,  mutta  harvahko. Maaston vaikeutuessa ja 

traktorin joutuessa  väistelemään  tiheitä puuryhmiä,  lannoitustasaisuus heikkeni no  

peasti.  Työkohteet,  joissa  lannoitteena käytettiin  oulunsalpietaria,  olivat  maastoltaan 

ehkä jonkin  verran  vaikeampikulkuisia  kuin  urean levityksessä,  joten tämäkin  saat  

toi  osaltaan vaikuttaa siihen,  että lannoitustasaisuus oli  heikompi  kuin  urean levi  

tyksessä.  Lannoitustasaisuusmittauksissa  lannoitemäärän hajontaa  kuvaava  variaatio  

kerroin oli  keskimäärin  60,2  % (taulukko 14 s. 57).  

Lentokonelevityksessä  lannoituksen optimaalinen  tasaisuus  heikkeni  tasaisesti  

koneen lentolinjojen  etäisyyden  kasvaessa  (kuva  24 s. 55).  Kun lentolinjojen  väli  

oli  kuusi  metriä, lannoitepeitto  oli  nelinkertainen ja lannoitustasaisuutta  kuvaava  

variaatiokerroin 1,9 96. Lentolinjojen  välin lisääntyessä  kuudella metrillä, lannoi  

tettavan  alueen lannoitepeitto  pieneni  2—3  kertaiseksi  ja variaatiokerroin nousi 

21,5  %:iin. Kun ajolinjojen  väli  kohosi  18 metriin, lannoitettava  alue sai  enää I—2 

kertaisen lannoitepeiton  variaatiokertoimen  noustessa  57,6  %:iin. 575 kg:n  heh  

taariannostus saavutettiin,  kun koneen lentolinjojen  väli  oli  n. seitsemän metriä. 

Lannoitettavan alueen lannoitepeitto  oli  tällöin 3—4 kertainen lannoitustasaisuuden 

optimaalisen  variaatiokertoimen jäädessä  4,0  %:iin.  

Käytännössä  optimaalisesta  lannoitustasaisuudesta  jäätiin  kauas,  sillä  maaston  

peitteisyys  ja ilmaan näkyvien  merkkien puuttuminen  lannoitettavalta alueelta vai  
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Taulukko 14. Optimaalinen  ja todellinen lannoitustasaisuus keskisuurirakeisen oulunsalpietarin 
levityksessä.  Levitys  kylvövakasta,  "Teho-Reppu"-, traktori- ja lentokonelevittimellä. 

Table 14. The optimum  and actual evenness  gained  by fertilizing with Oulu saltpeter of 
medium sized grains. Carried out by the portable box, "Teho-Reppu", tractor, and aerial 

spreaders. 

keuttivat  lentolannoituksen suorittamista. Keskisuurirakeisen oulunsalpietarin  leviä  

miskaista  auramallisella lentokonelevittimellä oli  kuitenkin  4—6 metriä leveämpi  

kuin  pienirakeisen  urean, joten  lentolinjojen  etäisyys  ja suunta  saattoivat  vaihdella  

yhtä paljon  kuin  urean levityksessä,  ja siitä huolimatta lannoittamattomia kaistoja  

jäi  vähemmän ja lannoitustasaisuus muodostui paremmaksi  kuin  urean levityksessä,  

(vrt.  taulukot 13 s.  54  ja 14). 

Käytännössä  lannoitustasaisuus keskisuurirakeisen  oulunsalpietarin  levityksessä  

muodostui hyväksi  etenkin kylvövakka-  ja "Teho-Reppu"-levityksessä.  Näissä  käsin  

levitysmenetelmissä  lannoitteen levitystasaisuuteen  ei maaston  kulkuvaikeudella ja  

puuston tiheydellä  ollut  läheskään yhtä  voimakasta vaikutusta  kuin traktorilevityk  

sessä,  jossa hyvään  lannoitustasaisuuteen päästiin  vain tasaisilla,  järeäpuustoisilla  

kangasmailla.  Lentokonelevityksessä  lannoitustasaisuus  riippui  pääasiallisesti  siitä,  
kuinka  hyvin  lentäjä  pystyi  arvioimaan lentolinjojen  etäisyyden  ja suunnan. Käsin  

lannoitukseen verrattuna  lentolannoitus oli  melko epätasaista.  Lannoitustasaisuutta 

lentolannoituksessa pystytään  kuitenkin  huomattavasti parantamaan sijoittamalla  
lannoitettavalle alueelle ilmaan  näkyviä  merkkejä  siten,  että lentäjä  niiden avulla  

pystyy  arvioimaan lentolinjojen  välimatkan  ja  suunnan. 
Moottorikelkkalevittimellä keskisuurirakeisena  lannoitteena käytettiin  rakeistet  

tua  PK-lannosta.  Käytännön  lannoitustyöt  suoritettiin ojitetulla  suoalueella,  jossa  

sarkaleveys  oli  35—40  m.  Tavoiteannoksena oli  500 kg  /ha.  

Moottorikelkkalevityksessä  lannoituksen optimaalista  tasaisuutta kuvaava va  

riaatiokerroin kasvoi  hitaasti  levitinyksikön  ajolinjojen  välimatkan  lisääntyessä  

Levitin 

Spreader  

Tavoitemäärä 

kg/ha  

Amount aimed  

at kg/ha  

Lannoitustasaisuus  käytännössä  

Fertilisation  evenness  in practice 

Pp(%) vk  = Pp

0

+

81

7

'
48

 (%)  

Optimaalinen  

lannoitustasaisuus  

Optinum fertilisation  
evenness  

Vk  (%)  

Kylvövakka  —- Portable  box  575 23.8 38.6  17.0 

»Teho-Reppu»-levitin -—-  

y>Teho-Reppwi>-spreader . ..  575 21.2 35.4 16.0 

Traktorilevitin  — Tractor 

spreader   575 41.3 60.2  30.0 

Lentokonelevitin  
—
 Aerial  

spreader   575 37.9 56.0 4.0 

Moottorikelkkalevitin  
—

 

Snowmobile  spreader *)  ....
 500 61.7  85.4 20.0 

*) Moottorikelkkalevittimellä keskisuurirakeisena  lannoitteena käytettiin  rakeistettua suometsien 

PK-lannosta. 

*)  When fertilization occurred with the snowmobile, the  granulated PK-fertilizer  for peatland 

forests was used.  
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Kuva  25.  Optimaalinen  lannoitustasaisuus keskisuurirakeisen PK-lannoksen levityksessä.  Levitys  
moottorikelkkalevittimellä. 

Figure 25. The optimum  fertilization evenness when using PK-fertilizer with medium sized 
grains. The  snowmobile  spreader was used.  

(kuva  25). Kun ajolinjojen  etäisyys  oli  kolme metriä,  lannoitemäärän hajontaa 

ilmoittava  variaatiokerroin oli  15,0  96,  lannoitepeiton  muodostuessa 7—B kertai  

seksi.  Ajolinjojen  etäisyyden  lisääntyessä  kymmenellä  metrillä,  lannoitettava alue 

sai enää I—2 kertaisen lannoitepeiton.  Variaatiokerroin lisääntyi  tällöin vain 

24,6  96 :11  a,  nousten  39,6 %:iin. Tavoiteannostus 500  kg/ha  saatiin,  kun  ajolinjojen  

väli  oli  n.  viisi  metriä.  Lannoitettava alue sai  tällöin 4—5 kertaisen  lannoitepeiton,  

ja lannoitustasaisuuden optimaalinen  variaatiokerroin oli  20,0  % (kuva  25).  

Käytännössä  lannoitustasaisuus muodostui huomattavasti huonommaksi,  sillä  

moottorikelkkalevityksessä  rakeisen PK-lannoksen levityskaista  oli  n. 24 m. leveä,  

ja työyksikkö  joutui  toimimaan lannoitettavien sarkojen  keskilinjan  tuntumassa, 

jotta lannoitetta  ei olisi  joutunut  ojiin.  Lannoitemäärän hajontaa  kuvaava  variaatio  

kerroin  oli  85,4  % (taulukko  14 s.  57).  Jauhemaisen  PK-lannoksen levitystasaisuu  

teen  verrattuna  (vrt.  taulukko 12 s. '49)  rakeisen PK-lannoksen  levitysominaisuuk  

sia ja levitystasaisuutta  voidaan pitää  hyvinä,  sillä  tuulen vaikutus  levitystasaisuu  

teen  jäi vähäiseksi  ja ravinteiden  jakautuma  pysyi  vakiona  (vrt. kuva 21 s.  46).  

64. Lannoitustasaisuus suurirakeisten lannoitteiden levityksessä  

Suurirakeisella  lannoitteella  suoritetuissa  levityskokeissa  levityskaistan  lannoite  

jakautuma muodostui sekä käsinlevityksessä  että koneellisilla  levitysmenetelmillä  
selvästi  epätasaisemmaksi  kuin  pieni-  tai keskisuurirakeisten  lannoitteiden  levityk  
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Taulukko 15. Optimaalinen ja todellinen lannoitustasaisuus suurirakeisen metsäsalpietarin levi  
tyksessä.  Levitys  kylvövakasta,  "Teho-Reppu"-, traktori- ja lentokonelevittimellä. 

Table 15. The optimum  and actual evenness gained by fertilizing with coarsely  granulated 
forest saltpeter. Carried out by  the portable box, "Teho-Reppu", tractor and  aerial  spreaders.  

sessä,  vaikka  lannoitettavien alueiden puuston tiheydessä  tai maaston  kulkuvaikeu  

dessa  ei esiintynyt eroja.  

Suurirakeisen  lannoitteen kylvövakkalevityksessä  tavoitemäärä 575 kg/ha  saa  

vutettiin,  kun levittäjän  kulku-urien  väli oli  n.  10  m. Lannoitettava alue sai  tällöin 

I—2 kertaisen  lannoitepeiton,  ja  optimaalista  lannoitustasaisuutta  kuvaava variaatio  

kerroin oli  40,0  % (kuva 26 s. 56). 

Käytännön  työn  tarkkailussa  todettiin lannoitettavan alueen myös  saavan  I—2 

kertaisen lannoitepeiton  lannoitemäärän hajontaa  kuvaavan variaatiokertoimen  

ollessa  keskimäärin  62,1  %  (taulukko  15). 

"Teho-Reppu"-levityksessä  optimaalinen  lannoitustasaisuus muodostui selvästi  

paremmaksi  kuin  kylvövakkalevityksessä  lannoitemäärän hajontaa  kuvaavan opti  
maalisen variaatiokertoimen pysyessä  alle  40 %:ssa  (kuva  26 s. 60). Tavoitemäärä 

575 kg/ha  saavutettiin,  kun levittäjän  kulku-urien  väli oli  n.  yhdeksän  metriä.  

Lannoitepeitto  oli  tällöin I—21 —2 kertainen ja optimaalinen  variaatiokerroin 30,0  %. 

Myös käytännössä  lannoitustasaisuus "Teho-Reppu"-levityksessä  muodostui 

paremmaksi  kuin kylvövakkalevityksessä  lannoitustasaisuutta kuvaavan  variaatio  

kertoimen  jäädessä  keskimäärin  56,8  %:iin (taulukko  15). 

Traktorilevityksessä  lannoituksen optimaalinen  tasaisuus oli  varsin  hyvä,  kun  

ajolinjojen  etäisyys  oli  alle 12 m. Lannoitepeitto  oli  3—6 kertainen,  mutta  lan  

noitemäärä nousi myös  3—4 kertaiseksi  575  kg  tavoiteannostukseen verrattuna.  

Kun ajolinjojen  välimatkaa  lisättiin  12 metristä, lannoitustasaisuutta kuvaava  

variaatiokerroin kasvoi  nopeasti,  nousten  55,0  %:iin, kun  ajolinjojen  väli  oli  20 m. 

Tämän jälkeen  lannoitustasaisuus parani,  kun ajolinjojen  etäisyyttä  lisättiin,  vaikka  

lannoitepeitto  muodostui vain I—2 kertaiseksi.  Vasta  kun  ajolinjojen  etäisyys  ylitti  

28 m, alkoi  lannoitustasaisuus jälleen  heikentyä  (kuva  26 s. 60).  Tavoitemäärä 

575 kg/ha  saavutettiin,  kun  ajolinjojen  välimatka  oli  n. 26 m. Lannoitettava alue  

sai  tällöin I—2 kertaisen  lannoitepeiton  ja lannoitustasaisuutta  kuvaava  optimaali  
nen  variaatiokerroin oli  35,0  %. 

Levitin 

Spreader  

Tavoitemäärä 

kg/ha  

Amount aimed 

at kg/ha  

Lannoitustasaisuus käytännössä  

Fertilisation evenness  in practice  

p
P(%)  |  VR  = (%)  

Optimaalinen  
lannoitustasaisuus  

Optinum fertilisation  
evenness  

Vk (%)  

Kylvövakfca  — Portable  box  575 42.8 62.1  40.0  

»Teho-Reppo»-levitin — 
»7'eho-Reppuv-spreader . ..  575 38.5 56.8 30.0  

Traktorilevitin  — Tractor 

spreader   575 49.9 70.9  34.0  

Lentokonelevitin  — Aerial  

spreader   575 47.6 68.0  15.0 



60 Jaakko  Virtanen 86.1 

Kuva  26. Optimaalinen  lannoitustasaisuus suurirakeisen metsäsalpietarin levityksessä.  Levitys  
kylvövakasta,  "Teho-Reppu"-,  traktori- ja lentokonelevittimellä. 

Figure 26. The optimum  fertilization  evenness when using coarsely  granulated forest saltpeter.  
Fertilizers were spread from the portable  box,  with the "Teho-Reppu", tractor, 

and aerial spreaders.  
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Käytännön  työssä työskentelyolosuhteet  olivat  samanlaiset  kuin keskisuuri  

rakeisen oulunsalpietarin  levityksessä.  Lannoitustasaisuusmittauksissa  lannoitemää  

rän hajonta  todettiin kuitenkin  hiukan suuremmaksi,  keskimääräisen  variaatioker  

toimen noustessa  70,9  %:iin (vrt. taulukot 14 s. 57  ja 15 s. 59).  

Lentokonelevityksessä  lannoituksen optimaalista  tasaisuutta kuvaava variaatio  

kerroin  kohosi  melko tasaisesti koneen lentolinjojen  välimatkan kasvaessa  (kuva  

26 s. 60).  575  kg:n  hehtaariannostus saavutettiin,  kun lentolinjojen  etäisyys  oli  

n. 12 m.  Lannoitepeitto  muodostui tällöin 2—3 kertaiseksi,  lannoitemäärän hajontaa  

kuvaavan optimaalisen  variaatiokertoimen ollessa  15,0  %.  

Käytännössä  lannoitemäärän hajontaa  kuvaava variaatiokerroin oli  huomatta  

vasti  suurempi  kuin  optimaalinen  variaatiokerroin,  nousten 68,0  %:iin. Työn suo  

ritusta vaikeutti eniten,  kuten pieni-  ja keskisuurirakeisenkin  lannoitteen levityk  

sessä  se, että lannoitettavilla maastokuvioilla ei  ollut  ilmaan näkyviä  merkkejä,  

jotka  olisivat  helpottaneet  lentolinjojen  etäisyyden  ja suunnan arvioinnissa. 

Suurirakeisen lannoitteen levitystasaisuus  oli  erityisesti  käsinlevityksessä  sel  

västi  heikompi  kuin pieni-  tai keskisuurirakeisilla  lannoitteilla. Eri  lannoitteiden 

levitys  suoritettiin likipitäen  samanlaisissa olosuhteissa  eikä  lannoitettavan alueen  

puuston tiheydessä  tai  maaston  kulkuvaikeudessa  ollut  selviä  eroja.  Suurirakeisen  

lannoitteen levityksessä  kerrallaan levitettävä lannoitemäärä pyrki  kuitenkin nouse  

maan selvästi  suuremmaksi kuin  pieni-  tai keskisuurirakeisen  lannoitteen levityk  

sessä.  Samalla myös  lannoitemäärän hajonta  kasvoi,  alueen saadessa yleensä  vain 

I—2 kertaisen  lannoitepeiton.  

Kerrallaan levitettävää  lannoitemäärää  supistamalla  ja pyrkimällä  2—3  kertai  

sen lannoitepeiton  levittämiseen lannoitustasaisuutta pystyttäisiin käsinlevitysmene  

telmillä  selvästi  parantamaan. Myös  traktori-  ja lentokonelevityksessä  kerrallaan 

levitettävän  lannoitemäärän supistaminen  parantaisi  levitystasaisuutta,  mutta lisäksi  

näillä levitysmenetelmillä  maasto  ja sen peitteisyys  vaikuttavat  huomattavasti levi  

ty  stulokseen. 



7. TULOSTEN TARKASTELU 

Kun metsänlannoitustoiminta aloitettiin,  lannoitteiden käsinlevitys  oli  maatalou  

den piirissä  jo vakiintunut työmenetelmä,  joka soveltui  sinäkään  metsätalouden 

tarkoituksiin.  Vasta sitten,  kun koneelliset  levitinlaitteet olivat  kehittyneet  niin 

pitkälle,  että niiden käyttö  metsälannoituksessa  kävi  mahdolliseksi,  heräsi myös  

tarve  lannoitustasaisuuden  tarkkailuun,  koska  lannoitteiden koneellisen levityksen  
arveltiin  olevan epätasaisempaa  kuin  käsinlevityksen.  Lannoitustasaisuuden tarkkailu  

käsinlevityksessä  oli  myös  vaikeasti  järjestettävissä  ja tuloksiltaan  epävarmaa,  koska  

lannoitteen levittäjä  havaitsi  koealat ja mitta-astiat, sekä tietoisesti  tai huomaa  

mattaan pyrki  joko  välttämään lannoitteen levitystä  koepisteeseen  tai sitten lisäsi  

lannoitemäärää  varmuuden vuoksi  jonkin  verran (vrt.  Huusko 1972 s.  15). 

Käsinlevityksen  tarkkailusta  saadut tulokset osoittivat,  että paitsi levittäjästä,  
lannoitustasaisuus  riippui  huomattavasti myös  levitettävästä  lannoitteesta. Jauhe  
mainen lannoite oli  sekä  levittäjän  omasta  mielestä että levityskokeiden  perusteella  

epäkiitollisin  levitettävä.  "Teho-Reppu"-levittimellä  sen  levitys ei  onnistunut lain  

kaan,  ja kylvövakkalevityksessäkin  jauhemaisen lannoitteen levitystasaisuus  jäi  

selvästi  heikommaksi  kuin rakeistettujen  lannoitteiden levityksessä.  Rakeistetuista  

lannoitteista  suurirakeinen metsäsalpietari  oli  levittäjän  mielestä sikäli hyvä,  että  

levityskaistan  reuna  oli  helppo  määrittää,  koska  suuret  rakeet näkyivät  maastossakin 

hyvin  (vrt.  Ekberg  ja  Möller 1972 s.  61).  Parhaaseen  lannoitejakautumaan  

sen sijaan  päästiin  sekä kylvövakka-  että "Teho-Reppu"-levityksessä  pienirakeisella  

lannoitteella,  joskin  ero  pienirakeisen  ja keskisuurirakeisen  lannoitteen levitystasai  

suudessa oli  hyvin  pieni.  Taitavan levittäjän  suorittaessa lannoitteen levityksen,  

lannoitustasaisuudessa  ei  havaittu syntyvän  juuri  minkäänlaisia  eroja  kylvövakka-  ja 

"Teho-Reppu"-levityksen  välillä,  käytettiinpä  levityksessä  sitten pieni-  tai  keski  

suurirakeista  lannoitetta. 

Levityskaistan  lannoitejakautumaan  koneellisilla  levitinlaitteilla  eivät  inhimilli  

set  tekijät  päässeet  juuri  vaikuttamaan. Itse levitinlaitteen teknisen rakenteen ja 

toimintaperiaatteen  lisäksi  levityskaistan  lannoitejakautumaan  ja lannoitustasaisuu  

teen vaikuttivat  lähinnä levitinyksikön  kulkunopeus  sekä levitettävä  lannoite  ja sen 

levityksessä  käytetty  annostelu. 

Traktorilevittimellä  suoritettujen  kokeiden perusteella  parhaiten  sillä  levitet  

täväksi  soveltui  pienirakeinen  lannoite. Lannoitejakautuma  levityskaistan  poikki  
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suunnassa  oli  vain lievästi  kaksihuippuinen,  ja lannoitemäärä ajouran molemmilla  

puolilla  oli yhtä suuri.  Kun lannoitteen annostusta  lisättiin,  lannoitejakautuma  
muuttui  levityskaistan  poikkisuunnassa  jyrkästi  kaksihuippuiseksi  ja  lannoitemäärän 

jakautuma  epäsymmetriseksi  (vrt. Ekberg  ja Möller 1972 s. 67).  

Käytännössä  traktorilevittimellä  saavutettava  lannoitustasaisuus  riippui  huomat  

tavasti lannoitettavan alueen  maaston  kulkuvaikeudesta ja puuston  tiheydestä  (vrt. 

Bengtson  1973 s. 7).  Lisäksi  lannoitustasaisuuteen vaikutti myös  levittimen  

lannoitejakautuman  epäsymmetrisyys  ja se, että helppokulkuisessakin  maastossa  

ajolinjojen  välimatkan pitäminen  vakiona tuotti aina  vaikeuksia  (vrt.  Gustavs  

son 1971 s. 8). 

Lentokonelevittimellä  suoritetuissa  lannoitteen  levityskokeissa  lentokorkeuden 

vaikutus  levityskaistan  lannoitejakautumaan  oli  varsin  huomattava sekä  jauhemai  

silla  että rakeisilla  lannoitteilla. Lentokorkeuden  lisääntyessä  levityskaistan  leveys 

kasvoi  ja lannoitejakautuma  tasaantui (vrt. Scott 1970 s. 912).  Raekoon vai  

kutus  levityskaistan  leveyteen  oli  myös  ilmeinen  levityskaistan  leveyden  ollessa  

suurirakeisella  lannoitteella  50 % suuremman kuin pienirakeisella  lannoitteella,  

vaikka  lentokorkeus olikin  sama (vrt.  Switzer 1972,  sekä Heymann ja 

Schultz 1973). Huomattavaa on, että jauhemaisen  lannoitteen levityskaistan  

leveys  oli  samaa luokkaa kuin  suurirakeisella  lannoitteella. Käytettyä  15 m:n lento  

korkeutta  on  kuitenkin  pidettävä  jauhemaisen  lannoitteen levityksessä  lentokor  

keuden ylärajana,  ja pienemmillä  lentokorkeuksilla  levityskaista  jää kapeammaksi.  

Lentokonelevityksessä  sekä  optimaalinen  että todellinen lannoitustasaisuus muo  

dostui parhaaksi  keskisuurirakeisella  lannoitteella. Käytännön  lentolannoituksissa 

pienirakeisen  lannoitteen kapea  leviämiskaista  oli  selvästi  lannoitustasaisuutta hei  

kentävä tekijä.  Suurirakeisella  lannoitteella levityskaistan  leveys  oli  vielä n. 20 % 

suurempi  kuin  keskisuurirakeisella  lannoitteella,  mutta lannoitejakautuma  oli  huo  

mattavasti  epätasaisempi,  ja tästä johtuen lannoitustasaisuus muodostui heikom  

maksi  kuin keskisuurirakeisen  lannoitteen levityksessä.  Kuitenkin lannoitustasai  

suutta  lentolannoituksessa,  varsinkin kangasmailla  heikensi  erityisesti  se,  että koneen 

lentolinjojen  välimatkan ja  suunnan arviointi  oli  suoritettava  silmänvaraisesti,  koska 

maasta ilmaan näkyviä  merkkejä  ei  ollut  käytettävissä  (vrt. Gustavsson  1972 

s. 30). 

Moottorikelkkalevittimellä  levityskokeet  suoritettiin  vain jauhemaisella ja rakei  

sella  PK-lannoksella,  sillä  pieni-  ja suurirakeiset  lannoitteet olivat  tyyppilannoitteita  

eivätkä  soveltuneet lumelle  levitettäviksi.  

Jauhemaisen  lannoitteen levityskokeissa  levityskaista  jäi  varsin  kapeaksi.  Lisäksi  

lannoitejakautuma  levityskaistan  poikkisuunnassa  oli  erittäin epäsymmetrinen.  Kes  

kisuurirakeisen  lannoitteen (rakeistettu  PK-lannos)  leviämiskaista  oli  lähes  2,5  ker  

taa  leveämpi  kuin jauhemaisella  lannoitteella,  ja lannoitemäärä ajouran  molemmilla 

puolilla  oli  likimain yhtä  suuri. Optimaalinen  lannoitustasaisuus muodostui näin 

ollen keskisuurirakeisella  lannoitteella huomattavasti paremmaksi  kuin jauhemai  

sella  lannoitteella. 
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Ojitetuilla  soilla  suoritetuissa  käytännön  lannoituksissa  lannoitustasaisuus  moot  

torikelkkalevityksessä  jäi  varsin  heikoksi  sekä jauhemaisen  että keskisuurirakeisen  

lannoitteen levityksessä.  Jauhemaisen  lannoitteen levityksessä  syynä oli  lähinnä 

levityskaistan  epätyydyttävä  lannoitejakautuma  sekä lannoitteen herkkyys  tuulelle.  
Rakeistetun  lannoitteen  leviämiskaista  oli  taas  niin leveä, että  levitystyössä  oli  varot  

tava  lannoitteen joutumista  ojiin  ja tästä syystä  lannoitustasaisuudesta jouduttiin  
tinkimään,  kuten traktori-  ja lentokonelevittimilläkin suoritetuissa ojitettujen  soiden 

lannoituksissa.  

Yleispiirteenä  lannoitteiden levityskokeissa  kaikilla  testatuilla levitysmenetelmillä  

oli  lannoite  jakautuman  tasaantuminen levityskaistan  poikkisuunnassa,  kun levitet  

tävää lannoitemäärää pienennettiin. Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärän 

hajonta  sen sijaan  riippui  huomattavasti levitettävästä lannoitteesta ja sen rae-  tai  

hiukkaskoosta,  sekä koneellisilla  levittimillä levittimen toimintaperiaatteesta  ja  lan  

noitteen syöttömekanismista  (vrt.  Gustavsson 1972). Koelevityksissä  par  

haaseen levityskaistan  lannoite  jakautumaan  päästiin  kaikilla  testatuilla levitysmene  

telmillä pieni-  ja keskisuurirakeisilla  lannoitteilla,  lannoitteen pakkosyötöllä  varus  

tetun  moottorikelkkalevittimen  saavuttaessa  parhaan  levityskaistan  pituussuuntaisen  

lannoitejakautuman.  

Käytännön  lannoitustyössä  parhaaseen  lannoitustasaisuuteen päästiin  vielä käsin  

levitysmenetelmillä,  kun lannoitteen levitys  suoritettiin  kylvövakasta  tai "Teho-  

Reppu  "-levittimellä
. 

Maassa toimivien koneellisten levitinlaitteiden toimintaan ja työn  laatuun maas  

ton  kulkuvaikeudella  ja puuston tiheydellä  sekä turvemaiden lannoituksessa ojaver  

kostolla  oli  huomattava vaikutus.  Käsinlevityksen  veroiseen lannoitustasaisuuteen 

pyrittäessä  traktorilevitys  tuli  kysymykseen  lähinnä vain  tasaisilla  harvapuustoisilla  

kangasmailla  tai  helppokulkuisilla  soilla,  joilla  moottorikelkkalevityskin  tulisi  sopi  

vissa  sää-  ja lumiolosuhteissa kysymykseen.  

Lentolannoituksessa  koko  työn  tarkkuus  ja levitystasaisuus  oli  riippuvainen  len  

täjän kokemuksesta  ja arviointikyvystä,  sillä varsinkin kangasmailla  maasto oli  

peitteistä  ja maasta  ilmaan  näkyviä  merkkejä  lannoitettavan alueen rajojen  ja lento  

linjojen  välimatkan osoittamiseksi  ei ollut käytettävissä.  Lannoitustasaisuuden 

parantaminen  lentolannoituksessa onkin varsin  paljon  kiinni  Suomen olosuhteisiin  

soveltuvan,  lannoitustyötä  suorittavan lentokoneen johtomenetelmän  kehittämisestä.  

Paitsi levityslaitteita  ja levitysmenetelmiä  kehittämällä  ja valitsemalla kullekin  

levitysmenetelmälle  sille  parhaiten  sopivat  työkohteet,  lannoitustasaisuutta voidaan 

parantaa myös  kehittämällä lannoitteiden levitysteknisiä  ominaisuuksia.  

Levityskokeissa  ja käytännön  lannoituksissa jauhemainen  lannoite osoittautui  

vaikeasti  käsiteltäväksi  ja levitysominaisuuksiltaan  selvästi  rakeistettuja  lannoitteita  

huonommaksi. Varsinkin jauhemaisen  lannoitteen tuuliherkkyys  oli  huomattavasti  

suurempi  kuin  rakeistetuilla  lannoitteilla ja levitystyöhön  soveltuvat aikajaksot  näin  

ollen myös  lyhyempiä.  Seoslannoitteiden kohdalla rakeistamista  on pidettävä suo  



86.i Lannoitustasaisuus metsänlannoituksessa 65  

9 11936—75 

rastaan  välttämättömänä,  sillä  olomuodoltaan  jauhemaisen,  mekaanisen lannoite  

seoksen levityskokeissa  ravinneanalyysit  osoittivat  ravinnekomponenttien  suhteiden  
muuttuvan  levityksen  yhteydessä  erittäin  paljon,  mikäli  lannoiteseoksen rakenne  

osien hiukkaskoko  ja tilavuuspaino  erosivat  toisistaan (vrt. Karsisto  1973 

s. 13). 

Lannoitteen rakeistaminen ei sinänsä  vielä  paranna lannoitteen levitysominaisuuk  

sia.  Lannoiterakeen kovuudella ja pinnan  laadulla on myös  vaikutuksensa,  joskin  
tässä  tutkimuksessa nämä valmistustekniset  seikat  jätettiin  tarkastelun ulkopuolelle  

ja keskityttiin  tutkimaan käytettävissä  olevilla  standardilannoitteilla tilavuuspainon,  

raemuodon ja  raekoon vaikutusta lannoitteen levitysominaisuuksiin.  

Tilavuuspainoltaan  keskisuuri-  ja  suurirakeisia  lannoitteita  kevyemmän  pieni  
rakeisen  urean leviämiskaista  oli  kaikilla  testatuilla levitysmenetelmillä  n. 20 % 

kapeampi  kuin  keskisuurirakeisella  lannoitteella,  vaikka  levityskaistan  kokonaisleveys  

yleensä  riippuikin  molemmilla lannoitteilla läpimitaltaan  2—4 mm:n raefraktion 

leviämisestä.  

Raekoon vaikutus  leviämiskaistan  leveyteen oli  koneellisilla  levittimillä  varsin  

selvä,  suurirakeisen lannoitteen leviämiskaistan  ollessa  testatuilla traktori-  ja lento  

konelevittimillä  10—15 % leveämmän kuin  keskisuurirakeisella  lannoitteella (vrt.  

Switzer 1972 s. 13).  Suurirakeisen  metsäsalpietarin  rakeiden muoto  oh  kui  

tenkin melko  epäsäännöllinen  ja lannoitteen sisäinen raejakautuma  laajempi ja vaih  

televampi kuin  pieni-  ja keskisuurirakeisilla  lannoitteilla. Levityskokeiden  mukaan 

myös  lannoitemäärän hajonta  varsinkin  levityskaistan  pituussuunnassa  oli  suurirakei  

sella  lannoitteella huomattavasti suurempi  kuin pieni-  ja keskisuurirakeisilla  lan  

noitteilla,  joten  pelkästään  raekoon suurentaminen ei  paranna levitysominaisuuksia,  

vaan myös  rakeiden muoto ja  lannoitteen sisäinen raejakautuma  on otettava huo  

mioon. 

Lannoitteen sisäisen  raejakautuman  vaikutus  lannoitejakautuman  levityskaistan  

poikkisuunnassa  oli  keskipako-  ja  puhallinlevittimillä  huomattavasti suurempi  kuin  

muilla  levitintyypeillä  tai käsinlevityksessä,  koska keskipako-  ja puhallinperiaatteella  

toimivat levittimet  pyrkivät  läjittämään  eri painoiset  ja läpimittaiset  rakeet eri  

etäisyyksille  levittimestä.  Lannoitteen levitysominaisuuksien  kannalta  lannoitteen 

sisäisen  raejakautuman  hajontaa,  jossa pienemmän  ja suurimman  raefraktion keski  

painon  ero on yli  3—4 kertainen (vrt. taulukko 5 s.  15), on  pidettävä  liiallisena,  

samoin lannoitteen sisäisen raeläpimitan  vaihtelu  olisi  syytä  rajoittaa  3—4 mm:iin. 

Raekooltaan pieni-  tai keskisuurirakeiset  lannoitteet soveltuivat  parhaiten  testa  

tuille levitysmenetelmille  ja -laitteille.  Parhaaseen levityskaistan  lannoitejakautu  

maan, toteaa  myös Switzer (1972),  päästään  lannoitteella,  jossa raeläpimitta  

on 2—5 mm, ja samaan ovat päätyneet  Heymann ja Schultz (1973).  

Suurentamalla lannoitteen raekokoa levityskaistan  leveyttä  voidaan kyllä  lisätä  ja 

lannoitteen tuuliherkkyyttä  pienentää,  mutta levityskaistan  lannoitejakautuma  jää 

yleensä  jo heikommaksi kuin pieni-  tai keskisuurirakeisten  lannoitteiden levityk  

sessä. 
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Lannoituksen ja eri lannoitteiden vaikutuksia on tutkittu  jo varsin  kauan ja 

perusteellisesti.  Tällä hetkellä ei kuitenkaan vielä  ole  täyttä  selvyyttä  siitä,  mikä 

merkitys  lannoitustasaisuudella on lannoituksen  kokonaisvaikutukseen.  Vuonna 

1973 lannoitustasaisuuden biologisen  vaikutuksen  selvittämiseksi  perustetun kenttä  

koesarjan  tuloksia  ei vielä toistaiseksi  ole  käytettävissä.  Jo nyt  voidaan kuitenkin  

todeta,  että lannoitustasaisuutta pystytään  helposti  parantamaan nykyisestään  sekä  

käsin-  että koneellisessa  levityksessä.  



8.  TIIVISTELMÄ 

Metsänlannoituksen nopea lisääntyminen  ja koneellistuminen ovat myös  Suo  

messa  johtaneet  siihen,  että lannoitteiden vaikutusta  selvittävässä  koetoiminnassa,  

jossa lannoitteet levitetään käsin,  ja käytännössä  lannoitteiden levitysmenetelmät  

ovat yhä  enemmän alkaneet erota toisistaan. Levitysmenetelmien  erilaisuus on 

aiheuttanut myös  epäilyksiä  siitä,  että lannoituksen tuloksissakin  saattaisi  esiintyä  

eroja.  Eritoten on arveltu,  että lannoitustasaisuus koneellisessa  levityksessä  olisi  

heikompi  ja samalla  myös  lannoituksella saatava  kasvunlisäys  pienempi  kuin  käsin  

levityksessä.  

Tässä  tutkimuksessa päämääränä  on ollut lannoitustasaisuuden tarkkailuun  

soveltuvan menetelmän kehittäminen,  sekä  nykyisin  lannoitustyössä  saavutettavan  

lannoitustasaisuuden selvittäminen sekä käsi-  että  koneellisessa levityksessä.  Kol  

mantena  päämääränä  on ollut  selvittää,  millainen optimaalinen  lannoitustasaisuus 

käsinlevitysmenetelmillä  ja nykyisillä  lannoitteenlevittimillä on mahdollista saavut  

taa ja missä määrin lannoitustasaisuutta voidaan parantaa nykyisiä  levitinlaitteita  ja 

työmenetelmiä  sekä lannoitteita kehittämällä.  

Avoimessa maastossa  koeolosuhteissa suoritetuissa levityskokeissa  selvitettiin  

Suomessa yleisimmin  metsänlannoituksessa käytettyjen  käsinlevitysmenetelmien  ja 

koneellisten  levittimien  levityskaistan  leveyttä  ja  lannoitejakautumaa.  Käsinlevitysme  

netelmistä koesarja  suoritettiin  käyttämällä  kylvövakkalevitystä  ja "Teho-Reppu"-  

levittimellä.  Koneellisista levittimistä  testattiin "Lynx"-moottorikelkkalevitintä,  

"Metsä-Viska"-traktoripuhallinta  ja auramallista lentokonelevitintä. Lannoitteena 

käytettiin  jauhemaista,  pieni-, keskisuuri-  ja suurirakeista  lannoitetta. 

Käytännön  lannoituksissa  testattujen  käsinlevitysmenetelmien  ja levitinlaitteiden 

toimintaa seurattiin kokeissa käytettyjen  lannoitteiden levityksessä.  Lannoitustasai  

suutta  käytännön  työssä  kuvattiin  poikkeamaprosenttiarvoilla,  jotka  ilmoittivat  yli  
+ 50 % :11a  halutusta lannoitemäärästä poikkeavien  näytteiden  osuuden kokonais  

määrästä. 

Yleispiirteenä  lannoitteiden levityskokeissa  kaikilla  testatuilla  levitysmenetelmilla  

oli lannoitejakautuman  tasoittuminen levityskaistan  poikkisuunnassa,  kun  levitettä  

vää lannoitemäärää pienennettiin.  Levityskaistan  pituussuunnassa  lannoitemäärän 

hajonta  sen sijaan  riippui  huomattavasti levitettävästä  lannoitteesta ja sen hiukkas  

tai raekoosta,  koneellisilla  levittimillä  myös  levittimen toimintaperiaatteen  ja lan  
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noitteen syöttömekanismin  vaikuttaessa  osaltaan  pituussuuntaiseen  lannoitejakautu  

maan. Paras  levityskaistan  lannoitejakautuma  saavutettiin kaikilla  testatuilla  levitys  

menetelmillä  pieni-  tai  keskisuurirakeisen lannoitteen levityksessä,  koneellisista  levit  

timistä  lannoitteen pakkosyötöllä  varustetun  moottorikelkkalevittimen saavuttaessa  

parhaan  levityskaistan  pituussuuntaisen  lannoitejakautuman.  

Levityskaistan  leveys  lisääntyi  kaikilla levittimillä,  kun  levitettävän lannoitteen 

raekoko kasvoi.  Tilavuuspainoltaan  keskisuuri-  ja suurirakeisia  lannoitteita hieman 

kevyemmän  pienirakeisen  lannoitteen leviämiskaista  oli  yleensä  n. 20  % kapeampi  

kuin keskisuurirakeisella  lannoitteella. Raekoon vaikutus  levityskaistan  leveyteen  

oli  koneellisilla  levittimillä  varsin selvä suurirakeisen lannoitteen levityskaistan  

ollessa  vielä  n. 10—15 % leveämmän kuin keskisuurirakeisen lannoitteen. Huomat  

tavaa  on, että käsinlevityksessä  ei vastaavaa  lisäystä  enää  ilmennyt.  

Käytetyistä  lannoitteista jauhemainen  osoittautui  levitysominaisuuksiltaan  rakeis  

tettuja heikommaksi.  Erityisesti  sen  tuuliherkkyys  vaikeutti  käytännön  lannoitus  

työtä.  Seoslannoitteiden  kohdalla rakeistamista  on pidettävä  välttämättömänä,  sillä  

olomuodoltaan jauhemaisen mekaanisen lannoituksen ravinnekomponenttien  

jakautuma  muuttuu  alkuperäisestä  jakautumasta  levityksen  yhteydessä,  mikäli  lan  

noiteseoksen rakenneosien hiukkaskoko  ja tilavuuspaino  eroavat  toisistaan.  

Lannoitteen rakeistaminen ei sinänsä  vielä parantanut lannoitteen levitysomi  

naisuuksia,  sillä  varsinkin keskipako-  ja puhallinlevittimillä  lannoitteen sisäisellä 

raejakautumalla  oli  vaikutusta  levityskaistan  poikkisuuntaiseen  lannoitejakautumaan.  

Raekoon  lisäys lisäsi  koneellisilla  levittimillä  myös  levityskaistan  leveyttä,  mutta 

samalla lannoitejakautuma  muuttui yleensä  epätasaisemmaksi.  Levitysteknisten  

ominaisuuksien kannalta parhaana  voidaankin  pitää  pieni-  tai keskisuurirakeista  

lannoitetta,  jonka  raejakautumassa  pienimmän  ja suurimman raefraktion  keskipainon  

ero  on 3—4 kertainen ja raeläpimitan  vaihteluväli  3—4 mm. 

Nykyisillä  lannoitteilla päästiin  käytännössä  parhaaseen  lannoitustasaisuuteen 

vielä käsinlevityksessä,  kun  levitys  suoritettiin kylvövakkaa  tai "Teho-Reppu"-levi  

tintä käyttäen.  Maassa  toimivien koneellisten  levittimien  toimintaan maaston  kulku  

vaikeudella ja puuston  tiheydellä  ja  turvemailla myös  ojaverkostolla  oli  huomattava  

vaikutus,  maaston  peitteisyyden  ja maasta  ilmaan näkyvien  lannoitettavan alueen 

reuna-  ja lentolinjamerkkien  puuttumisen  heikentäessä lentolannoituksen suoritus  

mahdollisuuksia. 

Toistaiseksi  ei  varmasti ja  yksiselitteisesti  voida  sanoa, mikä  merkitys  lannoitus  

tasaisuudella on  lannoituksen vaikutuksen kannalta. Voidaan kuitenkin  todeta,  että 

nykyisestään  lannoitustasaisuutta pystytään  tarvittaessa  melko helposti  parantamaan 

sekä  käsin-  että koneellisessa  levityksessä.  



8. SUMMARY 

The rapid  increase and mechanization of  forest fertilization  in Finland have led 

to a situation  where  the fertilization  experiments,  because they involve manual 

spreading,  have begun  to  differ more and more from  the practical  fertilizer  sprea  

ding  methods. The differences in spreading  methods have aroused suspicions  that 
also the responses may be different.  Especially,  the evenness  of mechanized 

spreading  is  supposed  to  be of a  poorer outcome  than that of  the manual spreading.  

Thus also  the growth  increase gained  by  fertilization  would  remain  smaller  in the 

mechanized method.  

This study  aims  at developing  a method suitable for observing  the  spreading  

evenness  of  fertilization. The second goal  is to find out  the  spreading  evenness  

both in manual and  mechanized methods in present  fertilizing  activities.  The third 

aim is  to  illustrate  the best  fertilization  evenness  that can be achieved by  using  

the manual spreading  and  present fertilizer spreaders,  and  how the spreading  

evenness  can  be promoted  by  improving present spreading  devices,  working  met  

hods, and fertilizers. 

In fertilizer  spreading experiments  performed in open, the width of the 

spreading  strip and the distribution of fertilizers  were  studied using  both manual 

and mechanized spreading.  The manual experimental  series  were carried out by  

using  a  portable  box and the "Teho-Reppu"  spreader  (a  kind of knapsack  provided  
with a flexible hose).  The tested mechanical  spreaders  were a snowmobile 

("Lynx"),  a  blower  spreader  attached to a  tractor  ( "Metsä-Viska" ),  and a  plough  

type aerial spreader.  Ground and granulated  (with  fine, medium and coarse  

grains)  fertilizers  were employed.  

The operation  of  manual and mechanical spreading  methods used in practice  

was  investigated  by  means of  the following fertilizers. In  practical  working pro  
cesses the fertilization  evenness  was  illustrated  by  means of the deviation per  

centage, which revealed the percentage of the samples  deviating  more than +5O % 
of the desired fertilizer  amount.  

A general  feature  in all  tested spreading  methods was  that the fertilizer  distri  

bution became more even in traverse  direction of the strip when the fertilizer 
amount  was  decreased.  Lengthwise  the distribution of fertilizers  on the strip 

depended  on the  fertilizer  type and the size  of  its  particles  and grains.  In mechani  



70 Jaakko Virtanen  86.i 

zed  spreading  the operation  and feeding  mechanism also  affected  the longitudinal  
fertilizer  distribution. The  use  of fine and medium sized  grains  led to the best  

fertilization  evenness  in all  tested fertilizing  methods.  When considering  the  

mechanized spreaders,  the best  fertilizer  distribution longitudinally  was produced  

by  the snowmobile spreader  provided  with a  forced fertilizer  feeding.  
All  the spreaders  made the spreading  strip  wider when the grain size  grew 

coarser.  The spreading  strip  of the finely  granulated  fertilizer  (with only  a 

slightly  smaller  volume  weight  than in medium and coarse  grains)  was usually  
about  20  % narrower  in comparison  to  the medium  sized  grains.  The importance  

of  the grain  size  was clearly  perceivable  in mechanized spreading  as  the coarsely  

granulated  fertilizers  spread  even  10—15 % wider than the medium sized  grains.  
It is  noteworthy  that manual spreading  caused no such distinction.  

The ground  fertilizer  proved  poorer than the granulated  ones when testing  its  

spreading  properties.  Especially  its  susceptibility  to wind hampered  practical  ferti  

lizing  operations.  The granulated forms are  considered necessary in mixed  ferti  

lizers,  because  the nutrient components  in the mechanical ground  fertilizer  mixture  

are  separated  from each other in  connection with spreading  if  the components have 

different particle  sizes  and volume weights.  

Granulation itself  did  not improve  the spreading  properties.  The grain  size  

distribution in the  fertilizer affected  the traverse  distribution,  especially  when using  

centrifugal  and blower  spreaders.  By  coarsening  the grains  the mechanical  spreaders  

widened the spreading  strips,  although  simultaneously  the  fertilizer  distribution 
often became  more uneven. With respect  to the spreading  properties,  the ferti  

lizers  with  fine or  medium sized  grains  may be considered the best.  In  these the 

coarsest grain fraction was  3 or  4 times heavier  on the average than the  finest 

fraction and the  variation range  in the diameter  of grains  was  3—4 mm. 

Even now manual spreading  using  modern fertilizers  resulted in the best  

spreading  evenness.  The spreading  was  performed from  the portable  box or  with 

the "Teho-Reppu"  spreader.  The  terrain conditions,  density  of  tree stands and on 

peatlands  also  the drainage system  affected  very much the operation  of  mechanized 

spreaders  (excluding  the aerial ones).  The trees  and  lack  of border and flying  

markings  on the fertilized area weakened the efficiently  of  aerial  spreading.  

Thus  far,  there is  no exact knowledge  of the significance  of fertilization  

evenness on  fertilization  influence.  However,  it may be said that fertilization  

evenness  can easily  be improved from its present stage in both manual and 

mechanical  spreadings.  
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1. INTRODUCTION 

The effect of nitrogen  fertilization on peatlands  drained for forestry 

purposes is  greatly  dependent  on  the type  of fertilizer  used. Field experi  

ments in fully-grown  pine  stands  have given  the best  results  when fertili  

zers  containing  ammonium and nitrate nitrogen  are  used. In some cases  

the  effect of  urea is  good,  but in other cases  it remains rather weak.  Nitrate 

nitrogen  in particular  affects  the radial growth  of  trees, whereas ammonium 

nitrogen  improves  the height  growth  of  trees best  (see  Paavilainen 

1972). 

The different effect of ammonium,  nitrate and urea nitrogen depends  

on various factors,  one of  the most important  ones being a varying  suscep  

tibility  to leaching  and volatilisation (e.g.  Nömmik 1967, Overrein 

1968, 1969, 1971, Paavilainen 1973).  In  addition,  nitrogen  uptake  

by  trees depends on many other factors,  for instance the pH,  nutritional 

status,  and aeration conditions in  the substrate and on the stage  of  growth  

which the tree has reached (see  e.g. Burström 1937, Street & 

She a t 1958, McK e e 1962).  It is rather difficult on the basis  of  field 

experiments  to determine how the different environmental factors and 

changes  in them affect  the  ability  of trees to utilise  the various nitrogen  

sources.  

Several comparative studies in controlled laboratory  conditions have 

been carried out to determine the effect of  various nitrogen fertilizers on 

the growth  and development  of tree seedlings.  The results  have been diverse.  

Add o m  s (1937)  for instance demonstrated in  his  study  that  Loblolly  

pine  (Pinus  toeda)seedlings  grow best, when nitrate nitrogen  is applied,  if  

the pH  of  the substrate is between 3.8 —5.  o .  However  when the  pH  is 6,  ammoni  

um nitrogen  gives  a better growth  response. A mixture of  ammonium and 

nitrate nitrogen  was not used in this study.  Similarly  E vers  (1963)  

showed that ammonium nitrogen  is  an efficient nitrogen  source  for Norway  

spruce (Picea  abies)  seedlings  only  if the  pH  of the solution is  above 8.0 In  

acidic conditions the best seedling  growth is obtained when a mixture of  

ammonium and  nitrate  nitrogen  is  used and the poorest  when using  ammo  

nium nitrogen.  In slightly  acidic  conditions the addition of  calcium  (CaSO
4 ) 

gives  the best percentage  growth increase in the case  of seedlings  which  
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have received ammonium nitrogen.  According  to E vers (1963) the  

effect  of  nitrogen  source also  depends  on the tree  species.  Thus poplar  unlike 

spruce, grew best when it received nitrate nitrogen  either in  acid  or  alkaline 

solution. A mixture of  ammonium and nitrate nitrogen  produces  almost as  

strong  an  effect  as  nitrate nitrogen  on the growth  of  poplar  seedlings.  

Conflicting  results  have been obtained by  for instance McF e  e et al. 

(1968)  with Monterey  pine  (Pinus  radiata)  seedlings  and Van der Dri  

essche  (1971)  with  Sitka spruce (Picea  sitchensis)  seedlings.  In  these 

studies ammonium nitrate gave a better growth response  than nitrate 

nitrogen  both in acid and alkaline conditions. According  to Nelson 

et  al. (1974)  the growth  of Sitka  spruce (Picea  sitchensis)  and Scots  pine  

{Pinus  silvestris)  in nutrient solution at pH 5  was  better when  ammonium 

nitrogen  or  a mixture of  ammonium and nitrate nitrogen  was used  than 
when using only  nitrate  nitrogen.  Similarly, in the studies carried  out 

by Christerson (1972)  ammonium nitrogen  proved  to be the  best  

nitrogen  source  for Scots  pine  (Pinus  silvestris)  seedlings,  followed by a 

mixture of  ammonium and nitrate nitrogen.  Urea nitrogen  and nitrate 

nitrogen produced  the weakest growth in the seedlings.  The results  

obtained by Pharis et al. (1964)  show on the other hand that urea 

improved  the growth of Loblolly  pine  best when the nitrogen content 

of  the substrate was 75 ppm. Nitrate nitrogen  and  ammonium gave the  

second best  results.  The effect of  a mixture of  these two nitrogen  sources  

was  not studied in this experiment.  

Furthermore,  the attainment of  optimum tree growth depends  on  

whether the different nutrients are  given  in suitable quantities  and in the  

correct  ratio with  respect  to the other nutrients. Changes  in the amount 

of  nutrients applied  and the  ratio between the  various nutrients also  greatly  
affects  the  results  (e.g. Mitchell 1939, Ingestad  1957,  1959,  1960, 

1970). 

The  application  of  the earlier presented  results  to peatland  conditions 

is made more  difficult because  the  results  were  very  varied and none included 

the use  of  peat  as  the substrate. Experiments  with various nitrogen fertili  

zers using  peat  as  the  substrate (see  Dickson et al.  1972) have also  

been carried  out,  but  the results,  owing  to the type  of  peat  used  and the  

particular  tree species  in question,  are  not applicable  to Finnish conditions. 

Thus there is a great need for further experiments  on the effect of different 

nitrogen fertilizers on Finnish tree species.  As peatlands  are  drained before  

fertilization, special  attention should be paid  to how the water relationship  

of  the substrate affects  the ability  of  trees to benefit from the various nit  

rogen sources. 

The aim  of this study  is to clarify  the  effect of  various  nitrogen  fertili  

zers on the  initial  development  of  Betula pubescens  Ehrh.,  Betula verrucosa  
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Ehrh.,  spruce  (Picea abies (L.)  Karst.)  and pine  (Pinus  silvestris  L.)  seedlings  

growing  on a peat  substrate.  In  order  to determine the significance  of  the 

water conditions in the substrate,  the water  table was maintained at two 

different depths  from the peat  surface. For  the sake of  comparison,  seed  

lings  were also  grown in nutrient  solutions under sterile conditions.  

A further aim of the study  was  to examine the effect  of  fertilization 

treatment on the nutritional status of  the  peat  substrate and total number  

and type  of  bacteria present.  The  changes  in the nutrient conditions and 

microbial  population  in relation to the initial development  of  the seedlings  

were  also studied. This part  of  the  experiment  concerns  only pine  seedlings.  



2. EXPERIMENTAL DESIGN 

21. Pot experiments  using  peat  as  the substrate  

The experiments  were set  up in greenhouses  at the  Parkano Research  

Station. The  substrate was  Sphagnum  peat,  the nutrient content of  which  

without fertilization and with various fertilization treatments is presented  

in Table 10  p.  00.  Peat was  transferred without breaking  the soil  structure 

into plastic  tubes with diameter of  190 mm. The water level in the plastic  

tubes was kept  a depth  of 10 and 50 cm from the peat  surface.  The meth  

od developed  by Juusela,  et cd. (1969)  was  used for sampling and 

regulating  the  water  level. The regulation  of water  conditions in the peat  

substrate was  carried out in the middle of  June,  approx. one week before 

the  seedlings  were transferred to the pots.  

As  a result  of  shrinking,  the distance between the peat  surface and  the 

water level  continued to decrease throughout  the experiment  and on 30th  

August  was  as  follows.  

The  seeds  of  the tree species  used in the  study,  Betula pubescens,  Betula 

verrucosa,  Picea abies and Pinus silvestris  were  sown on 10th April 1973 in 

nutrient deficient garden  peat.  The birch  seeds were  obtained from Punka  

harju,  the spruce from Juva and the  pine  from Vilppula.  Betula verrucosa  

was  resown  on 27th May,  as  the previously  sown seeds  did  not germinate  

very  well. The  young seedlings  were  transplanted  into pots on 26th June,  

1973. Each  pot  contained 10 seedlings.  

The  pots  received the following  fertilizer treatments with four replications  

of each: 

1. Unfertilized  control 

2. PK-fertilization 

3. Fertilized with nitrate solution + PK 

4. Fertilized with nitrate-ammonium-solution + PK 

5. Fertilized with ammonium solution -|-  PK 

6. Fertilized with urea solution -f  PK 

llegulated  depth  

Tree species  10 cm 50 cm 

Distance to water level 

Betula  pubescens   8.4 44.6 

Betula verrucosa  9.0 45.2 

Picea abies   8.6 46.5 

Pinus  silvestris   8.8 46.3 
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Fig 1. Air  and  soil temperature in  the pot experiment carried out at Parkano. 
Kuva  1.  Ilman ja maan lämpötila Parkanon  astiakokeessa.  

Thus there were 192 pots  in all:  fertilizer  treatments (6)  X water table 

depths  (2)  X tree species  (4)  X replicates  (4)  = 192. 
PK-fertilizer  (0-24-15)  was applied  to  the surface of  the peat  in the  

pots  on 27th June,  the amount applied  corresponding  to 150 kg  P2
0

5/ha  

and 93,8  kg  K 2O/ha. 

Nitrogen  fertilization  was given  in liquid  form. Calcium saltpetre  was  

used for the nitrate solution,  ammonium sulphate  for the ammonium solu  

tion, calcium ammonium nitrate for  the nitrate-ammonium solution and 

urea for the  urea solution. One hundred times the  amount of each fertilizer  

required  for one pot  was  dissolved in one litre  of  distilled water. Altogether  

10ml of this solution was  then injected  into the pot  at  about  ten different 

points  in the root layer  of the seedlings.  The  solution  was  applied  twice:  

the first  time on 27th June (75  kg  N/ha) and the second time on 27th Julv 

(75  kg  N/ha).  

The surface  of  the peat  in the pots  was  initially  watered three times a 

week and later on only  when required,  however once a week at least.  Spring  

water low in humus and iron was  used for the watering  as  well as  for the 

regulation  of  the water table. 

The air temperature  measured during  the  experiment  at  the  surface  

layer  of  the pots and  the  ground  temperature  at a depth of  5 cm are  pre  
sented in Fig.  1. Altogether  there were eight  ground  thermometers: four 

thermometers in the  pots  where the water table was  at a depth of 10 cm 

and four in the pots  where the water table was  at 50 cm depth.  
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22. Sterile  culture of seedlings  in nutrient solutions 

Betula verrucosa, spruce and pine were studied in the nutrient solution 

experiments.  The  solutions were  sterilized in an autoclave  at 120° C  for 20 

minutes. The origin of  the  seeds was  the  same as  in the earlier  described  

pot  experiments.  The seeds were sterilized in a 10 % H
2
0

2
 -solution for 

7  minutes and then subsequently  germinated  in petri  dishes on a substrate 

containing  15 g/1 of agar and 10  g/1  of  malt extract.  After 7—lo days  of  

germination  in the  dark the seeds were  transferred aseptically  onto sterile  

quartz sand in 300 ml erlenmayer  bottles.  Three seeds  of  each species  were  

put  into each  bottle.  The  quartz  sand layer  was 2—3 cm deep.  The nutrient 

solution  was  added at the same time. The mouth of  the bottle was  plugged  

with  cotton  wool and covered with a cone made from filter paper. Sterile  

water  was added  when required  through  a glass tube protected  with  cotton  

wool. 

The nutrient  solution which consisted  of  Ingestad's  (1962,  pp. 15— 

17) basic  solution and various nitrogen  sources  was as  follows: 

lon free water was  used in making  up all the solutions.  The  amount of  

nitrogen  used for Betula verrucosa  was  140 ppm and for the conifers 50  ppm. 

The pH of  the  solution was  between pH 4—5. There were  five treatments 

with the following  sources:  

1. The basic solution without nitrogen 

2. » -|- nitrate nitrogen  

3. » + nitrate-ammonium nitrogen  

4. » -j- ammonium nitrogen  

5. » + urea  nitrogen  

Basic solution 

Bet  ula Picea Pinus  

verrucosa abies silvestris  

NaH
2
P0

4 •  2H
2
0   500  mg/1 51 101 

KH
2
P0

4
  440 44 88 

KCI  100 71 95 

CaCl
2 

•  6H
a
O   650 219 219  

MgS0
4
 •  7H„0   500 154 154 

MgCl 2  •  6H
2
0   400 145 145 

Na
2 S0 4  ■ 10H

2
0   650 208 208  

FeCl
3   14 5 5 

Nitrogen  source 

NaN0
3   850 303.6 303.6 

NHjNOj   400 143 143 

(NH4 )S04   660 235.7 235.7 

CO(NH 2
)

2   300 107.1 107.1 
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In addition a parallel  series which  included soil extract  was  used in the 

experiment.  The extract  was  made by  mixing  1 kg  of  the  same peat  as that 

used in the pot  experiments  described in section 21. with  one litre  of  ion 
free water. The pH of  the  substrate was measured at intervals of  about 

2  weeks.  No changes  worth mentioning  occurred and the  pH values remai  

ed between 4 —5. 

Floralux mercury- vapour lamps which emit light  mainly  in the  blue 

and red region  of the spectrum,  were used for illumination throughout  

the day  and night.  The light  intensity  was  200 W/m 2 and the distance from 
the lamps  to the seedlings  was  on average 75 cm.  The bottles used in the 

greenhouse  experiment  were randomly located. There were two experi  

mental series consisting  of 60 culture flasks  each: fertilizer treatments (5)  

X tree species  (3)  X replicates  (4)  = 60. One series received soil  extract  

and the  other not. It  was  originally  intended to investigate  the  effect of 

the pH  of the nutrient solution on the uptake of different nitrogen fertili  

zers  using  citrate-sodium monophosphate  buffer. This part  of  the experi  

ment was  terminated owing  to the high mortality  of  the seedlings.  

The lowest recorded temperature  during  the experiment  was  20° C and  

the  highest  35°  C, the average temperature  being  between 25—27°  C.  



3. METHODS 

31. Growth of shoots and roots 

The  growth  of  the stem and leaves of  the seedlings  was  followed in the  

pot  experiments  by  taking  measurements once  a week.  The height of  the  

three longest seedlings  and the longest needle or  leaf of these seedlings  

were measured to an accuracy  of 1 mm. The measurements were carried  

out between 28th  June and 30th August.  
At  the end  of  the  experiment  on 30th August  all the seedlings  were cut 

near the root collar.  The  leaves and needles were removed and stored at a 

temperature  of  + 4°C in the  dark for chlorophyll  analysis  at a later  date. 

The roots  were  also  removed and measured. The  depth  of  the root system  

in the center of  the  pot  and near the  edges  were measured. The dry  weight  

of  shoots and the root system  of  the seedlings  was  determined. 

A number of  additional measurements were made on pine  (two repli  

cates):  

the total length  of  the  roots  

the number of  short roots (n:o/dm  root)  in a random sample (about  

10 %) of all the long  roots  

the number of  mycorrhizae  (of  the A-type,  cf. Mikola and La i  

ho 1962) (n:o/dm  root)  

The stem length  and the fresh weight  of the shoots of  the seedlings  

grown in the nutrient solutions were measured. This was  done at the end  

of  the investigation  when the age  of  the  pines  and spruces  was  4,5 months  

and that of  the birches 3,5  months. 

32. Chlorophyll  content of the leaves 

The chlorophyll  content of  the needles  and leaves of  the seedlings  grown 

in the  peat  substrate and in the  nutrient solutions were  determined in the  

laboratory  as soon as possible  after sampling  and transportation.  The  

samples  were placed  in plastic  bags  and  stored  in the cold  and dark. B. 

pubescens  was analyzed  after  two days  storage,  B. verrucosa  after three,  
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pine  after  five and spruce  after  two days. According  to Sestak  (1959)  
the chlorophyll  content of  samples  stored in the cold (+  2° |-3°C)  decreases 

very  slowly  (7,5  % in 28 days).  The  chlorophyll  content of  the seedlings  

grown in the sterile culture experiments  was  analyzed  immediately  after 

the samples  were taken. Four replicates  of  each treatment were  analysed.  

For  the analysis  50 mg of  sliced  fresh leaves or  needles were weighed  

out. The pieces  were then ground  in a glass  cell homogeniser in 1 ml of  

80 % acetone (a  small  amount of  MgC0 3  was  added for buffering  purposes).  

The solution was  kept  in the dark during  the extraction process  and the 

homogeniser  packed  in ice  (cf.  Bruinsma 1963)  to prevent  the pigments  

breaking  down. 4ml of  80 %  acetone were  added to the  extract  which  was  

then stored in the dark at -j-4°C.  The following  day  the extract  and mace  

rated tissue were  filtered into a  50  ml measuring  flask  covered  with aluminium 

foil and washed with 80 % acetone until the filtrate reached the mark.  

The  absorbance of  the solutions was  measured on a Beckmann spectrohoto  

meter (model  B)  at a wave length  of  652 The  total chlorophyll  content 

of  the needles and leaves was calculated directly  from the following  equa  

tion (Bruinsma  1961) on a fresh weight  basis:  

where V = volume of the chlorophyll  extract,  ml  

W =  fresh weight  of  extracted needles or  leaves,  g 

33. Nutrient content,  pH  and the numbers of bacteria in peat  

The volume weight,  pH and nutrient content of  the peat  used as  the 

substrate for pine  in the pot  experiments  was  determined from two repli  

cates for each treatment. The number of  bacteria was also determined on 

two replicates.  The replicate  samples  were  chosen at random,  the samples  

being  taken down to a depth  of  10  cm from the peat  surface.  

All the soil analyses  were  carried out by  Viljavuuspalvelu  Oy  using  the 

standard  methods commonly  employed in their laboratories (e.g.  Kurki 

1972).  Total nitrogen was  determined by  the Kjeldahl  method,  the ammonia 

being  distilled off  after digestion  with sulphuric  acid.  For  determination 

of total phosphorous,  the samples  were extracted with Mg(N0
3
)

2
 and 

HNOg.  The phosphorous  in the resulting  solution was  determined by  the 

Molybdenum  blue method. Calcium was  determined on an Atomic Absorp  

tion Spectrophotometer,  and potassium on a Flame Photometer. Nitrate 

nitrogen  was determined with a nitrate specific  electrode from a prepared  

solution.  (1:  2,5).  Ammonium nitrogen  was  determined by  extracting  with 

0.5 M CaCl
2 and then distilling  the  ammonia off  with alkaline MgO. The 

V 

mg total chlorophyll/g  = 1000 
•

 A  652  
•

 10Q() .  w  
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total number of  aerobic bacteria  and the  number of  caseolytic  (ammonifying)  

and starch  degrading  bacteria were  determined by  the  plate  dilution method.  

Culture experiments  were carried out on 20 g samples  of  the mixed  peat  

subtrate,  which  was first  homogenised with  sterile  water. 

The total number of  aerobic bacteria  was  determined using  soil extract  

agar as the  substrate. The casein-peptone-starch  mixture (according  to 

Colli  us 1963, see Ros  wall 1971) was used as the substrate when 

calculating  the  number of ammonifying  bacteria. 

Casein-peptone-starch  agar 

Casein  0,5  g, soluble starch  0,5  g, Bacto peptone  0,5  g, glyserol  1 ml, 

K
2
HPO

4 0.2g,  MgSo
4

. 7H
2
0 0.05  g, FeCl

3
 (O.oi  % solution)  4 drops,  agar 

15 g, soil  extract  250 ml, distilled water 750  ml. 

pH 6.9 

The plates  were  subsequently  stained with Lugol  solution and the number 

of  starch  degrading  bacteria counted. An  incubation period  of  10  days  was  

used in all the  determinations. The results  were  expressed  as  the number 

of bacteria per 1 g of dry peat.  

34. Treatment of the material 

Two-way variance analysis  was used in the calculation of  the  results  

of  the pot  experiments,  in which peat  was  used as  the substrate. The type  

of  fertilizer and the distance to the water level were  used  as  the class  factors.  

The measured characteristics of  the seedlings  were used as  the  dependent  

variables. The null hypotheses  concerning  the effect  of  the  fertilizer treat  

ment, the distance to  the water level and the  interaction between them has 

been tested using  the  F-test at the  5 % significance  level. If the  general  

test indicated that the interaction was  significant,  then the mean values 

of  the  subclasses  were  tested using  the Tukey  (Miller  1966) test. Howe  

ver, if the interaction was  not significant,  then the individual significant  

differences between the fertilizer treatments were  sought  using  the Tukey  

test. A square root transformation was  carried  out on the  results  concerning  

the survival  rate  of  the seedlings,  and a logarithmic  transformation on the 

results for the number of  bacteria. 

A correlation matrix using  all the variables measured was calculated 

from the  material for the pine  seedlings.  The  calculation was  then continued 

using  step-wise  regression  analysis  in which some measured characteristics 

(shoot  and needle length,  chlorophyll  content of the  leaves etc.) were  the  

dependent  variables and the  remaining  variables were used at random to 

explain  the dependent  variables. 
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One-way  variance analysis  was  used  to examine the  results  obtained 

in the  sterile culture experiments,  the  type  of  fertilizer being  used as  the 

class  factor.  The differences  between fertilization treatments were  estimated 

(in  cases  where  the calculated F-value was  significant)  using  the  Tukey  

test. 



4.  RESULTS 

41. Survival  rate of  the seedlings  

Comparatively  few of  the seedlings  grown on the peat  substrate died 

during  the  course  of  the  experiment.  Fertilization increased the mortality  

rate of  the B. pubescens  seedlings  to a significant  level when PK fertilizer  

or  PK + ammonium nitrate fertilizer  was  used (cf.  Table 1, in which and 

in later tables the statistical  significance  of the results  is denoted in the 

following  way: *  = confidence level of 95 %, **  = confidence level of  

99 %, *** = confidence level  of  99.9 %). For  spruce seedlings  the mor  

tality rate was  highest  when nitrate nitrogen  was used  but the difference 

is only  significant  when the  number of  surviving  seedlings  is compared  

with the seedlings  fertilized with urea. 

The  distance to  the water  level has had a  significant  effect  on the survival  

rate of  B. verrucosa  and spruce seedlings.  In  the case  of B. verrucosa, more 

seedlings  have died on average  when the distance to  the  water level is 10  cm, 

while on the other hand the  mortality  rate of  the  spruce  seedlings  has been 

greater  when the  depth  of  the water table is  maintained at 50 cm.  

The above-mentioned results  are comparable  as far as  the  experimental  

design  is  concerned with the results  presented  by  Paavilainen (1970)  

and Kaunisto (1971).  According  to Paavilainen (1970)  the 

highest  survival rate  of birch, spruce and  pine  seedlings  occurred in the 

Table 1. Survival rate  of seedlings growing on the peat substrate.  
Taulukko  1. Elossa  olleiden  taimien lukumäärä  turvealustalle perustetussa kokeessa.  

1 
F value — ■ F-arvo 

Tree species 

Puulaji 

Control 

Ver-  

tailu 

PK  1 
PK + 

NO,-N 

PK + 

(NO,-NH
4)-N 

PK  + 

SH.-S  

PK + 

urea- N Fer-  

tilizer 

Lan-  

noite 

Distance 

to the wa- 

ter level 

Veden- 

pinnan  

Fertilizer 

x Distance  

to the  wa- 

ter level  

Lannoite  x 

Vedenpinnan 

etäisyys 10 I 50 10  50 J 10 I  50 I  10 50 10 50 10 50 etäisyys 

Betula  pubescens 
Betula  verrucosa 

Picea abies 
...

 

Pinus silvestris 

Number  of seedlings  alive  -  

40 I  38  I 36 38 I 39 I  40 1 36 I 

34 40 38  38 34 38 1 38  
39 37 38 32 35 34 39 

40 40 !  40 40 40 I 40 40 

-  Taimia  elossa, kpl  

38 I 40 I 40 I  39  140 3.09* 

33 31 40 28 38 1.30 

I 35 1 40 32 I  37 40 2.67*  

40 40 39 40 38 0.79  

1.21 

6.92***  

5.88***  

2.34  

1.32 

2.47 

1.70 

0.79  
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Table 2. Survival  rate  of seedlings growing  in the sterile  cultures. 
Taulukko 2. Elossa olleiden  taimien  lukumäärä  steriiliviljelmissä.  

unfertilized  plots,  and the  addition of nitrogen  and potassium  fertilizer  

increased the mortality  rate of the  seedlings.  When the results  from pots 

with different  distances to the water level (10,  30,  50 and 70 cm)  were  compa  

red,  it appeared  that the greater the depth  at which the  water table was  

maintained,  the  higher  the survival  rate  of  the seedlings.  In K a u  n  i  s  to's 

(1971)  experiments,  the more nutrients given,  the smaller the  number of  

pine  and spruce  seedlings  germinated,  NPK fertilization being  more  harmful 
than PK fertilization.  By  the end of  the experiment  it was  found that,  the 

greater  the depth  at  which  the water table had been maintained,  the fewer 

the number of  seedlings  remaining.  Soil  preparation  reduced to some extent 

the deleterious effect of both  fertilization and a lowered water table on 

growth.  

The  effect  of  fertilization  on the survival  rate of  seedlings  in the sterile  

culture experiments  has remained slight  and there has  not been any  signifi  

cant difference between different treatments (Table  2). 

42. Shoot  growth  

The results show that nitrogen,  given  together  with phosphorus  and 

potassium,  has increased the growth of  seedlings  growing  on  peat  substrate 

in comparison  to seedlings  which received only  PK fertilization or  no fer  

tilization  at  all (Fig.  2).  The positive  effect of  nitrogen  has been most clearly  

evident  in the fast growing  birch seedlings.  Nitrogen  fertilization has also 

in general  increased the growth  of  the  seedlings  by  a greater amount when 

the distance to the water  level has been 50 cm than when it has been 10 cm. 

When the  differences in shoot  length, obtained from the final measure  

ments (30.8.), are  examined it  is  apparent  that  fertilization has had a signifi  

cant effect  on the  growth  of  all  the seedlings  studied (Table  3).  The distance 

to the water  level  has had a significant  effect on both species  of  birch and 

on pine.  The  interaction between fertilization and the distance to the water 

level is significant  only  in the  case  of  birch.  

Tree species 
Puulaji  

PK PK  + 
NO-

s
-N 

A | B 1 A B 

PK  + 

(NO,-JfH,)-N 

A | B 

PK + 

NH.-N 

A I B 

PK + 

urea-N 

A B 

F-valur  

F-arvo 

A | B 

Number  of seedlings alive — Taimia ebssa,  Icpl  

Betula  verrucosa 
....

 11 12 1 8 12 9 11 4 10 10 11 2.98 0.56 

Picea abies   12 12 12 12 12 12 11 12 9 12 1.84 0 

Pinus  silvestris  
....

 9 8 | 11 8 12 9 10 12 12 10 0.99 1.4 

A = Experiment  with soil  extract  — Koe maauutteen kanssa. 

B = Experiment without soil  extract  — Koe ilman maauutetta. 
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Fig  2. Shoot  length  of seedlings growing on the peat substrate.  

Kuva  2. Taimien varren pituus turvealustalle  perustetussa kokeessa.  

In Paavilaine n's (1970)  experiments,  nitrogen  and phosphorous  

fertilization increased the height  growth of  the seedlings.  However,  seed  

lings  grown on a Sphagnum  peat  substrate grew best  after  application  of  

the smallest  amount of  fertilizer  used in the study,  i.e. 1000 kg/ha  of NPK 

fertilizer  (14:  18: 10). After  2000 kg/ha  or  more of  this  fertilizer was  app  

lied,  the  height  growth  was  reduced although  it was  still better than that 
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Taulukko

 
3.

 Merkitsevyystestien tulokset turvealustalle 
perustetussa
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Betula 
pubescens  

Betula
 verrucosa  

IHcea 
abies  

Pinus
 silvestris  

F 

-value — 
F-

 
irvo  

F-value — 
F-

 
irvo  

F-value — 
F-

 
arvo  

F 

-value — 
F-

 
irvo  

Fertilizer  

Fertilizer 
x

 

Fertilizer 
x

 

Fertilizer 
x

 

Distance  

x

 Dis- 

Distancc 
to

 
the
 water  

Distance 
to

 
Distance 
to

 

Distance 
to

 
Distance 
to

 

tance 
to

 

Distance 
to

 

Fertil-  

the
 water  

the
 water  

Fertil-  

the
 water  

the
 water 

Fertilizer  
to

 the 
wa-

 
the
 water  

Fertilizer  

the
 water  

izer 

level 

level 

izer 

level  

level  

ter
 level 

level 

level 

level 

Lannoite  

Vedenpin-  

Lannoite 
x

 

Lannoite  

Vedenpin-  

Lannoite 
x

 

Lannoite  

Veden-  

Lannoite  

Lannoite  

Veden-  

Lannoite 
x

 

nan
 etäisyys  

Vedenpin-  

nan
 etäisyys  

Vedenpin-  

pinnan 

x

 Veden-  

pinnan 

Veden-  

nan
 etäisyys  

nan
 etäisyys  

etäisyys  

pinnan  etäisyys  

etäisyys  

pinnan  etäisyys  

Shoot
 length — 

Varren

 pituus  

28.6 

1.21  

0.17  

0.45  

0.60  

0.03  

0.51  

2.13  

1.08 

0.28  

0.89  

0.71  

0.59  

Shoot
 length — 

Varren

 pituus  

26.7  

15.60***  

3.44  

4.22**  

10.21***  

9.88*  

0.7 
8

 

1.44 

0.9 
7

 

0.43 

6.96***  

7.38**  

0.82 

Shoot
 length — 

Varren

 pituus  

30.8  

45.50***  

76.17***  

9.09***  

29.99***  

51.91***  

3.54*  

7

 94***  

1.70 

2.31 

25.21***  

12.22**  

1.04  

Length
 of leaves —  Lehtien 

pituus  

28.6 

1.86 

2.19 

2.78  

0.55  

2.04  

0.55  

0.35  

1.41 

0.63  

0.46  

0.43  

0.62  

Length
 of leaves —  Lehtien 

pituus  

26.7 

29.52***  

3.50 

7.22***  

19.29***  

3.81  

1.28  

1.74 

O.oi  

0.21  

8.59***  

0.60  

0.78  

Length
 of leaves —  Lehtien 

pituus  

30.8 

65.67*** 

51.06***  

6.91***  

99.72***  

61.U***  

3.70**  

2.44  

O.oo  

0.24  

18.80***  

0.69  

1.50 

Dry

 weight of leaves —  Lehtien
 kuivapaino .  

30.8 

21.93*** 

31.49***  

4.84**  

15.45***  

16.85***  

2.54*  

12.92***  

0.06  

1.67 

47.59***  

0.31  

1.98 

Dry

 weight of 
roots

 —  Juurten
 kuivapaino .  

30.8 

18.90*** 

17.66*** 

3.07* 

5.60***  

7.05*  

2.01  

8.83***  

2.22  

1.62 

13.88***  

7.36*  

2.57  
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of  the unfertilized seedlings.  The distance to the water level  which gave 

the best  growth  of  the  seedlings  was  70 cm.  Of  the different tree species  

studied,  B. verrucosa  grew best  followed by  B. pubescens,  spruce and pine.  

Kaunisto (1971)  has  also  shown that the growth of  pine  and spruce 

seedlings  on fertilized peat  is better than that on unfertilized peat.  The 

harmful effect  of  heavy  applications  of  NPK fertilizer  was  clearly  apparent  

on unprepared  peat.  Of the different distances to the water level studied,  

10 cm and 30 cm  were  found to  be best  for seedling  growth.  

According  to the measurements carried out on the B. pubescens  material, 
the  effect  of  different forms of  nitrogen  has  been of  the following  order,  

starting  from the greatest  effect: 

It  is evident  that when the distance to the water level is 50 cm, the  effect 

of  nitrate nitrogen and a mixture of  nitrate and ammonium nitrogen have 

been the strongest. However,  when the water table is  at a depth  of 10 cm, 

ammonium nitrogen  has had the strongest  effect.  The difference between 

the resulting  shoot growth  and that resulting  from nitrate nitrogen  is  sta  

tistically  significant.  

A similar result has been obtained in the case of B. verrucosa.  Nitrate 

nitrogen alone and a mixture of nitrate and ammonium nitrogen have 

produced  the greatest  increase  in the growth  of  the seedlings  when the water 

table is at a depth  of  50 cm,  while ammonium nitrogen  has given the best 

result when the distance to the water level is 10 cm. 

There was  no significant  difference between the  effect of  different forms 

of  nitrogen  on the growth  of  the  coniferous  seedlings.  There was insufficient 

time during  the experiment  for nitrogen  to have any great  effect on these 

tree species,  particularly  spruce. In the  case  of  spruce, only  urea + PK 

and a mixture of nitrate and ammonium nitrogen -f  PK have significantly  

increased the growth of  the seedlings  more  than with PK fertilization alone. 

In  the case  of  pine,  the effect of all the separate  forms of  nitrogen given 

in  conjunction  with PK fertilizer has been significantly  better than the 

result obtained from PK fertilizer alone. 

In the  sterile  culture experiments,  there was  no significant  difference 

between the effect of  different fertilization  treatments on the height  growth 

or  fresh weight of  the seedlings  of  any of  the tree species  (Table 4).  

Total effect Effect with a distance to the water level 

10 cm 50 cm 

1. nh
4
-n 1. nh

4
-n  1. NO3-N 

2. NOg-N 2. Urea-N  2. (no 3
-nh

4 )-n  

3. (N0 3
-NH

4)-N 3. (NO a
-NH

4)-N  3. NH
4
-N  

4. Urea-N  4. NO3-N 4. Urea-N  

Significant difference  (1 >  4) — 
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Table  4. Length and  fresh weight of seedlings  growing in  the sterile cultures 
Taulukko  4.  Taimien  pituus ja tuorepaino steriliiviljelmissä.  

It is  not easy  to compare the results  of  earlier experiments  concerning  

the  effect  of  different nitrogen  sources  on the  growth  of tree seedlings  with 

those obtained in this study.  Depending  on the conditions,  either  ammonium 

or  nitrate nitrogen,  a mixture of  the two or  urea  nitrogen  have given  the 

strongest  effest.  The results  obtained in this  study  show that the effect of  

the form of  nitrogen  used depends  upon the water  conditions prevailing  

in the substrate.  In unfavourable conditions (distance  to the  water level 

10  cm),  ammonium nitrogen  gives  the  best  effect,  but when the drainage  

has been good (distance  to the water level  50 cm),  then nitrate  nitrogen  

and a mixture of nitrate and ammonium nitrogen  give the  best  effect. 

The leaves and needles of the seedlings  treated with nitrogen fertilizer  

have clearly  been,  except  in the case  of  spruce,  longer  than those of  corres  

ponding  seedlings  which were  unfertilized or  else  received only  PK fertili  

zer  (Fig.  3,  Table 3).  By  the time the last measurements were carried out  

(30.8),  fertilization as  well as  the distance to the water  level  had had a 

significant  effect  on the length  of  the leaves of  the birch  seedlings.  In addi  

tion,  the interaction between the depth  of  the  water  table and fertilization  

is significant.  A  similar result was  also  obtained from the  measurements 

concerning  the dry-weight  of the leaves collected on 30.8. 

The effect  of  different  forms of  nitrogen  on the length  of  the leaves did 

not differ significantly  from each other in the case  of  the coniferous seed  

lings.  Neither were the  differences significant  in the length  of leaves for 

birch  when the distance to the  water level was  50 cm. On the other hand 

however,  both in the case  of  B.  pubescens  and B.  verrucosa, ammonium 

nitrogen  has given  significantly  better results  when the depth  of  the  water 

table was  only  10  cm than has nitrate nitrogen.  Thus  ammonium nitrogen  

has had its strongest  positive  effect on the length  of  the leaves when  the 

water conditions were  unfavourable,  just  as  has been the  case  for the height  

growth  of  the  stem. 

Tree species  

Puulaji  

PK  

A B 

PK + 

NOa-N 

A | B 1 

PK + 

(N0 3-NH,)-N 

A 1 B 

PK + 

NH.-N 

A | B I 

PK + 

urea-N 

A B 

F-value 

F-arvo  

A B 

Length, cm  -  —  Pituus,  cm  

Betula  verrucosa 
....

 2.7 3.4 i 3.5 4.4 4.9 4.2 4.5 3.7 5.7 3.4 1.56 i 1.01 

Picea abies   4.4 4.1 5.0 4.2 4.0 4.3 4.6 3.9 4.2 4.0 0.69 0.58  

Pinus  silvestris   3.7 3.4 4.2 3.5 3.7 3.6 3.6  3.4 3.3 4.0 0.66 0.66  

Fresh  weight, mg  — Tuorepaino, mg  

Betula  verrucosa  47.8  I 34.2 i 51.3 51.9 40.6 43.0 48.0  33.9 68.8  66.2  0.73  I 0.80  

Picea abies   24.7 30.1 37.2 30.2 36.3 35.4 33.6  30.7 33.2 32.4 0.61 0.85  

Pinus  silvestris | 43.9  37.9 58.6 55.3 52.6 59.4 42.9  52.4 54.6  46.7 1.41 0.89  

A = Experiment  with soil extract  — Koe  maauutteen kanssa.  

B = Experiment  without  soil extract  -  — Koe ilman maauutetta. 
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Fig  3. Length and  dry weight of the  leaves  of  seedlings growing on the  peat substrate.  

Kuva  3. Taimien  lehtien  pituus ja kuivapaino turvealustalle  perustetussa  kokeessa.  

43. Chlorophyll  content of the leaves 

The chlorophyll  content of the leaves  of seedlings  grown on the peat  

substrate is presented  in Table 5. It is apparent  from these values that 

the chlorophyll  content (mg/g)  of  the  leaves of  unfertilized seedlings  cor  

responds  very closely  with those which received only  PK fertilization, 

whereas nitrogen  given  together with PK has in most cases  increased the  



23 Effect of various nitrogen fertilizers on the initial development of birch, ... 86.2 
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chlorophyll  content. However, there is a significant  difference between 

different forms of  nitrogen  only  in the  case  of  B.  verrucosa,  where ammonium 

nitrogen  + PK has increased the chlorophyll  content of the  leaves more 

than urea nitrogen  -j- PK.  

In  addition,  the total amount of chlorophyll  per seedling  has increased 

in  this experiment  as  a result of  the effect  of nitrogen  fertilization.  Apart 

from spruce, the effect  of  ammonium nitrogen  on average has been the 

strongest,  followed by  a mixture of  nitrate and ammonium nitrogen,  nitrate 

nitrogen  alone and urea. Urea has given  the best results  for spruce. 

For  B. verrucosa, ammonium nitrogen  has had a significantly  stronger 

effect on the chlorophyll  content (mg/g)  of  the leaves than urea or  nitrate 

nitrogen.  For pine,  the  effect  of both ammonium nitrogen  and a mixture 
of  ammonium and nitrate nitrogen  has  been stronger  than that of  nitrate 

nitrogen  alone or  urea.  In the case  of  B.  pubescens,  there was no significant  
difference between the effect  of  different forms of  nitrogen  when the water 

table was  maintained at the same depth.  When the results  from different 

depths  are  compared,  it can  be seen that both nitrate nitrogen  and am  

monium nitrogen  increased the chlorophyll  content of  the leaves more 

when the  ground  water table was  maintained at 50 cm that at 10 cm. The 

differences between different forms of  nitrogen  were  not  significant  in the 

case of spruce. 

In  the sterile  culture experiments,  fertilizer  treatment did  not affect 

the chlorophyll  content of  the leaves when soil extract  had been added to 

the solution (Table  6).  However,  in those  cases  where extract  was  not added,  

fertilization has increased the  chlorophyll  content. Although  the differ  

ences  between different forms  of  nitrogen  were not significant,  the effect 

of  the nitrogen  fertilizers did differ significantly  from that of  PK alone. 

Table 6. Chlorophyll content  of the  leaves  of seedlings growing in  the  sterile  cultures.  

Taulukko  6.  Taimien  lehtien  klorofyllipitoisuus  steriiliviljelmissä.  

Tree species 

Puulaji  

PK
 ' PK  + 

NO, -N 

A | B I Ä I B i 

PK + 

(NO
a-NH,)-N 

A | B 1 

PK 

XH 

A |  

«-N 

B 

PK + 

urea-X 

A B 

F-value 

F-arvo  

A | B 

Total  chlorophyll,  mg/g-  —  Kokonaisklorofylli,  mg/g I 

Betula  verrucosa 
....

 3.15 2.95 3.41 3.39  3.58 3.80 3.99 4.09 3.32  j 3.12 0.42 3.57*  

Picea abies   2.69 2.43 2.80 3.27 3.03 3.53 3.23 3.52 3.71 3.25 1.40 5.70**  

Pinus silvestris  
....

 2.33 2.30 3.26  1 3.33  2.42 2.91 2.80 3.07 2.40 2.93 2.46 4.95*  

Total  chlorophyll  , mg/seedling  —  Kokonaiskloro fylli,  mg/taimi  

Betula  verrucosa 0.15  I  0.12 I 0.17 I 0.19 0.15  0.20 0.41  0.18  0.22  0.20  0.64 0.72 

Picea abies   0.06  0.07 0.11 0.10 O.ll 0.13  0.11  0.10 0.12  0.11 1.68 4.22*  

Pinus  silvestris  0.12  1 0.09 0.20 0.18 0.13  0.18  0.12  0.17  i 0.13 0.14  1.49  [3.45*  

A = Experiment  with soil extract  — Koe maauutteen kanssa  
B = Experiment  without  soil extract  —  Koe ilman maauutetta. 
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A number of earlier studies have shown that nitrogen  fertilization in  

creases  the chlorophyll  content of  the leaves of  trees (e.g.  Keller et  al.  

1962, Keller 1967, Viro 1965, Luukkanen 1969). However,  

as  different experimental  designs  were used in these studies,  their results  

concerning  the  effect of different forms of nitrogen  are  not very  suitable 

for making  comparisons  with the results  obtained in this  study.  
When correlation analysis  was  used  to examine the relationship  between 

the chlorophyll  content of the pine  needles and the  shoot length,  needle 

length  and  the later presented  root length,  the  following  correlations were  

found: 

The correlation between the chlorophyll  content of the needles and the 

shoot length  and needle length  is  statistically  significant,  but  that  between 

the chlorophyll  content and the total length  of  the  roots  is  not significant.  

Therefore the measurements carried out on the parts  of  the seedlings  above 

ground  have reflected the development  of  the assimilation capacity  of  the 

seedlings  rather well. A corresponding  dependence  between the chlorophyll  

content of  the leaves and tree  growth  has been found in a number of  earlier 

studies (e.g.  Keller 1965, 1967,  1972).  

44. Root growth 

Root growth  was  studied  only  in the pot  experiments  using  peat as  the 

substrate. As  has earlier been mentioned on p. 00,  the  dry-weight  of the 

roots  and the greatest depth  of  those parts of  the root system  situated in 
the  center and edges  of  the pots  were  measured after  the  experiment  was  

terminated on 30.8. However,  the results of  the  measurements taken in the 

center of  the pots  only  are  examined in this study.  The measurements taken 

at the edges  of  the pots  were  not included owing  to the  increased growth  

of  the roots  resulting  from the edge  effect. In the case  of  the  pine  seedlings,  

the  total length  of  the long  roots  and the number of  short roots  and my  

corrhizae were also studied. 

The results concerning  the dry-weight  of  the roots (Fig.  4, Table 3)  

showed that fertilization has clearly  increased the total amount of  roots. 

In  addition,  regulation  of  the water table has affected the amount of  roots 

in all the tree species  with the exception  of spruce. In the case  of birch,  

the amount of  roots  has increased as  the depth  of  the ground  water table 

increases,  but  a completely  opposite  result has been obtained with pine.  

Shoot Needle Total length  
length 

r 

length  
r 

of roots 

r 

Chlorophyll content, mg/g 0. 875 0. 834 0. 448  

» » mg/seed- 

ling 0. 900 0. 905 0. 5 41 
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Fig 4. Dry  weight of the  roots  growing on the peat substrate.  
Kuva  4.  Juurten  kuivapaino turvealustalle perustetussa  kokeessa. 
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When the  different forms  of  nitrogen  are  compared,  it can be seen that 

nitrate nitrogen  has increased the amount of  roots in both B.  pubescens  

and B.  verrucosa  when the  distance to the water level  is  50 cm, significantly  

more than when it is 10 cm.  A similar trend was  observed for B. verrucosa  

when ammonium nitrogen  was  used. When the distance to the  water level 

is the same, there has  been  no significant  difference between the effect  of  

different forms of nitrogen  in any of  the tree  species  studied. 

No  attempts  have been  made to clarify  the effect of  fertilization on the 

amount of  roots of  seedlings  in pot  experiments  with peat  substrate.  In 

field experiments  it has been observed that the amount of  pine  roots  strongly  

increases on peatlands  as  a result  of  fertilization (Paavilainen  1967,  

1968). 

In  addition,  it was  found that  as  far as  pine  is  concerned (Table  7)  the 

total length  of  the  roots, like the dry-weight,  has increased  as  a result  of  

fertilization, and that the length  of the roots has been greater when the 

distance to  the  water level is  10 cm than when it is 50 cm. The number of  

short roots per  unit of  root has decreased as  a result of  fertilization. With 

the exception  of urea, nitrogen  fertilization has  significantly  decreased 

the number of mycorrhizae  in comparison  to PK fertilization alone. 

It seems  likely,  according  to the results,  that nitrogen  fertilization has 

had an inhibiting  effect  on the formation of short roots and mycorrhizae  

in pine.  The corresponding  observation that nitrogen fertilization weakens 

and even inhibits  the formation of mycorrhizae  in pine  has been  made in 
earlier studies (e.g.  Björkman 1970).  

Regulation  of  the  depth  of  the  water table has affected the depth  distri  

bution of  the roots  of  all the  tree species  in such  a way  that the  roots  when 

a regulated  depth  of  50 cm is  used have clearly  been able to pass  down to 

a greater  depth  than when a regulated  depth of 10  cm is  used (Table  8).  

The depth  distribution of the roots of B. pubescens  and B. verrucosa  has 

also increased as a result of fertilization. In the case of  B. pubescens,  there 

was  also a significant  difference in the effect  of  different forms of  nitrogen.  

When nitrate nitrogen  or  a mixture of  nitrate and ammonium nitrogen 

have been used,  the roots  have grown down to a greater  depth  than when 

ammonium nitrogen  alone or  urea has been used. 

Kaunisto (1971)  using  pot  experiments,  has also  found that the  

depth  of  the root systems  of seedlings  increased as  the distance to the water 

level increased as  well as  a result of  fertilization.  A deepening  of the root 

system  in response to fertilization was observed in prepared  peat  in 

particular.  
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Table

 
7.

 
Data

 
for

 
the
 root systems of pine seedlings grown 

on

 
the

 
peat

 
substrate.

 
Taulukko

 
7.

 
Turvealustalla
 kasvaneiden mäntyjen juuristoja 

koskevia

 
tutkimustuloksia.

 
F 

'-value — 
P-i

 
arvo  

Control Vertailu 

I'K 

PK 
+

 NO.-N  

PK 
+

 (NO,-NH
4

)-N

 

PK 
+

 IH.-S 

PK 
+

 urea-N" 

Fertilizer  Lannoite  

Distance 
to

 
the
 water level Veden-  pinnan 

Fertilizer 
x

 Distance 
to

 
the
 water  level Lannoite 

x

 Vedenpinnan  etäisyys  

10
 

50

 

10
 

50

 

10
 

50

 

10
 

50

 

10

 
50

 

10
 

50

 

etäisyys  

Length
 of roots, 

em/seed-

 
ling

 — Juurten 
pituus,

 cm/taimi  
Short
 roots, number/dm  

of

 
root
 — Lyhytjuuria,  kplljuuri-dm   Mycorrhizae, 

number/dm  
of

 
root
 — Mykoritsoja,  kplljuuri-dm   

103

 
97

 
195

 
157

 352 182 379 260 265 243 
319

 
227

 
7.18***

 
38.4

 
34.4

 
33.3

 
27.4
 23.6 25.5 24.9 31.2 22.0 

23.4

 
31.7

 
25.7

 
5.17**

 
0.8

 
2.4

 
3.7

 
5.0

 2.9 2.0 1.3 3.0 0.G 0.6 
2.5

 
3.7

 
6.40***

 
Table

 
8.

 
Depth

 
of

 
the
 root systems of seedlings growing 

on

 
the

 
peat

 
substrate.

 
Taulukko

 
S.

 Turvealustalla kasvaneiden taimien 
juuriston

 
syvyys.

 
9.46**  0.13  4.28*  

1.14 1.79  0.71  

Tree
 species  Puulaji  

Control Vertailu  

PK  

PK 
+

 NO,
-N

 

PK 
+

 
(NO
a

-NH,)-N  

PK 
+

 NH.-N  

PK 
+

 urea-N  

] 

Fertilizer  Lannoite  
F-

value — 
F-

 Distance 
tc

 
the
 water  level Veden-  pinnan  

arvo  
Fertilizer 
x

 
>

 Distance 
to

 the
 water  level Lannoite 
x

 Veden-  

10
 I 

50

 

10
 I 

50

 

10
 I 

50

 

10
 I 

50

 

10
 I 

50

 

10

 | 
50

 

etäisyys 

pinnan  etäisyys  

Betula
 pubescens 

....

 
Betula 

verrucosa  
Picea 
abies  Pinus
 silvestris  

9.8
 

6.3

 
6.0
 

4.3

 
9.3
 

8.5

 
7.8
 

20.5

 

Depth
 of the root 

system,

 
10.8

 28.8 17.0 
40.5

 
15.0

 32.8 15.8 
32.5

 
8.5

 12.5 11.3 
11.0

 
9.3

 13.3 8.3 
25.5

 
era

 — Juuristot  12.8
 37.5 

1

 
14.3
 

35.0

 
10.8
 

14.3

 
12.3
 

22.5

 
n

 syvyys, 
cm

 11.0
 

31.3

 
12.5
 

40.5

 
7.5
 

11.0

 
8.5
 

21.3

 

7.3
 

34.3

 
15.5
 

38.0

 
8.8
 

17.3

 
7.0
 

25.3

 

19.36***  13.50*** 1.95 2.26  

177.50***  117.45***  6.15*  56.54***  

8.98***  11.07***  0.37  1.71 
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45. Shoot/root  ratio 

The ratios  between the dry-weight  of  the shoots  and roots  of  B.  verrucosa  

and B. pubescens  seedlings  was calculated from data obtained from the 

experiments  using  the peat  substrate,  and then subsequently  subjected  to 

statistical  analysis.  (Table  9).  The results  show that there has  been no 

significant  difference between the shoot/root  ratios of  seedlings  which were  

not fertilized and those which received  only  PK fertilizer.  Nitrogen  given  

together with phosphorus  and potassium  has increased the value of  the 

ratios to a significant  degree  in comparison  to  the ratios for those seedlings  

which were  not  fertilized or  which received only  PK fertilizer.  The only  

instance where the difference is not significant  is  that where the ratio value 

of  unfertilized B. verrucosa  seedlings  is  compared  with that for B. verrucosa  

seedlings which received nitrate nitrogen  fertilizer.  The strong  positive  

effect of nitrogen in increasing  the shoot/root  ratio shows,  that nitrogen  

deficiency  inhibits  shoot growth  more than the growth  of  the root system.  

Furthermore,  it can be seen from Table 9  that the  effect  of  the distance 

to the water level on the  shoot/root  ratio has been significant  in the case  of  

B. pubescens.  The interaction between fertilization and the  depth  of  the  

water table is  significant  in the case  of  both  B.  verrucosa  and B.  pubescens.  

At a water table depth  of  10 cm, the shoot/root  ratio  of  B. verrucosa  is  

significantly  greater  for the seedlings  fertilized with ammonium nitrogen  

than those fertilized with nitrate  nitrogen  or  a mixture of  nitrate  and am  

monium nitrogen.  In addition,  the  shoot/root  ratio of B. pubescens  seed  

lings is  greater  when ammonium nitrogen  is  used than with  nitrate nitrogen.  

When the distance to the water  level  is increased  from 10 cm to 50  cm, 

the  shoot/root  ratio of  B.  pubescens  seedlings  has increased significantly  

in those cases  where nitrate nitrogen,  ammonium nitrogen  or  a mixture 

of  the two is  used,  and of  B.  verrucosa  seedlings  when  using nitrate nitrogen. 

46. Nutrient content,  pH and the numbers of bacteria  in peat 

The nutrients,  pH and total numbers of  bacteria in the peat  was  studied 

using two replications  of  the pot  experiments,  as  well the  individual number 

of  caseolytic  (ammonifying)  and starch  degrading  bacteria.  

The ratio between the pH values of  the substrates which received differ  

ent  fertilizer  treatments did not differ  significantly  from each  other (Table  10). 

The amount of  nitrate nitrogen  in the peat  was greatest in the pots  

which received PK + nitrate nitrogen,  whereas the difference between 

the other  forms of nitrogen  used was however not significant.  Fertilization 

has increased the amount of ammonium nitrogen  in the peat.  The amount 
of  ammonium nitrogen  in the pots  treated with urea  and with  ammonium 
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Table

 
9.

 
Shoot/root
 ratios of the seedlings growing 

on

 
the

 
peat

 
substrate.

 
Taulukko

 
9.

 
Taimien
 verso/juuri -suhde turvealustalle 

perustetussa

 
kokeessa.

 
Tree
 species  Puulaji  

Control  Vertailu  

PK  

PK  NO, 
+ -N  

Pi  
(NO.-I  

:
 + JH

4

)-N  

PK 
+

 urea-N  

1 

-value —  
-  

irvo  

PK 
+

 NH.-N  

Fertilizer  Lannoite  

Distance 
to

 
the
 water level Veden- pinnan  

Fertilizer 
x

 Distance 
to

 
the
 water level Lannoite 

x

 Veden-  

10 

50 

10 

50 

10 

50 

~~iö~~|  

50 

10 

50 

10 

50 

etäisyys  

pinnan  etäisyys  

Shoot/root
 ratio — Verso/

juuri

 
-suhde

 

Betula

 
pubescens

 
0.70

 
0.97

 1.10 1 1.27 1.21 2.04 1.56 ; 2.30 1.90 1.84 
1.53

 
2.27

 
17.57***

 
23.05***

 
2.74*

 
Betula

 
verrucosa

 
1.B8

 
I

 
1.27

 
I

 1.40 j 1.25 I 1.48 [ 2.15 [ 1.64 I 2.53 I 2.44 [ 2.14 I 2.02 
[

 
1.97

 
10.68***

 
1.45

 
j

 
5.54***

 
Table

 
10.

 
Volume

 
weight,

 
pH,

 nutrient content and numbers of bacteria in the peat used 
as

 
the

 
substrate

 
for

 
the

 
pine

 
seedlings.

 
Taulukko

 
10.

 
Turpeen

 
tilavuuspaino,
 pH ja ravinteisuus sekä bakteerien määrä männyn 

kasvualustana

 
käytetyssä

 
turpeessa.

 
Control  Vertailu  

TK 

PK 
+

 NO.-N  

PK 
+

 NO,-NH!-N  

PK 
+

 NH.-N  

PK 
+

 Urea-N  

F 

Fertilizer  Lannoite  

-value — 
F
-g

 Distance 
to

 
the
 water  level Veden-  pinnan  

irvo  
Fertilizer 
x

 Distance 
to

 
the
 water level Lannoite 

x

 

10 

50 

10 

50 

10 

50 

10 

50 

10 

50  

10 

50 

etäisyys  

tsiwiiy 
vn 
nt*
iv

 etäisyys  

Soil
 analyses —  

Maa-analyysi  

Volume
 weight — 

Tik

 
l- 

vuuspaino, 
gjl

  

74 

73 

57 

70 

71 

109 

60 

62  

65  

82  

70  

75  

1.25 

2.38  

0.59  

pH   

3.5  

3.7 

3.8 

3.7  

3.7  

3.6  

3.8  

3.8  

3.5  

3.6  

3.8  

3.8 

2.42  

0.02  

1.01 

N0
3

-N, 
mg/l

  

7 

3 

19 

12 

22 

46 

41 

74 

24  

15 

23  

14 

2.25  

0.22  

0.57  

NH
4

-N, 
mg/l

  

1.5 

2.6  

0.9  

2.0  

1.6 

16.6 

19.1 

19.2 

24.0 

23.2 

29.4 

24.5  

7.81**  

0.36 

0.73  

P

 tot. mg/g  

0.43 

0.37 

1.05 

0.65 

0.91  

0.93  

l.ll  

1.31 

0.90  

0.96  

1.12 

1.08 

6.28**  

0.17  

0.80  

K

 tot. 
mg/g

  

0.40 

0.79 

0.82 

0.62 

0.76  

0.52  

0.68 

0.71  

0.62 

0.55  

0.69  

0.72  

0.31 

O.oo  

1.09 

Ca

 tot. 
mg/g

  

2.30  

3.16 

4.56 

3.75 

3.89  

3.16  

5.27  

5.78  

5.61  

4.51  

3.69  

4.44  

4.76*  

0.05  

0.91  

Bacteria  

— Bakteerit  

Total
 number of 

bact(

 
ria,

 
10
6 — Bakteerien  kokon.määrä, 

10
e

 .. .  
• 

9 

10 

11 

18 

20 

197 

18 

60 

4 

53  

149  

407  

3.93*  

6.16*  

0.21  

Ammonifying 
bacteria,

 
10
5

 — Ammonifioivat  
bakteerit, 
10
b

  

. 

3 

9 

3 

7 

10  

9  

20  

20  

4 

12  

162  

1

 652  

7.12**  

4.46 

1.83 

Starch
 decomposing 

bat

 
- 

teriä,
 10

5 — 
Tärkki

 
- 

lystä
 Majoittavat 

baktei

 
- 

rit, 
10
b

  

11 

14 

6 

11 

13 

38 

29 

11 

5 

36  

155  

1
 794  

9.95***  

2.81 

0.37 
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nitrogen  has been significantly  greater than pots  which received only  PK 

fertilizer or which were not fertilized. Fertilization  has also increased the 

amount of  phosphorous  and potassium  in the  peat,  although  there no sig  

nificant difference as far as  these nutrients are concerned between different 

forms of  nitrogen  fertilizer.  

The total number of bacteria has increased as a result of urea fertili  

zation in particular.  The number of  bacteria in the pots  which received 

urea fertilizer  was significantly  greater  than in the unfertilized pots  and in 

those which received only  PK fertilizer or  PK + ammonium nitrogen  fer  

tilizer.  The  number of  ammonifying  bacteria and starch degrading  bacteria 

has similarly  increased,  the difference between the urea fertilizer treatment 

and all the other treatments being  significant.  The  lowest number of bac  

teria was  found in the pots fertilized with ammonium nitrogen.  

It should be mentioned,  that in Sch a 1 i  n's (1967)  study  concer  

ning  a pine covered  heath, changes  resulting  from nitrogen  fertilization 

in the  microbial density  has similarly  been found. After fertilization with  

urea, the number of  bacteria has increased immediately,  while on the  other  

hand ammonium sulphate  has reduced the  number of bacteria. 

Regulation  of  the water table depth  has also affected the  total number 

of bacteria when the seedlings  have received an NPK application.  With  

a regulated  depth  of  50  cm, the increase in the number of  bacteria has  been 

greater  than when  a regulated  depth  of 10 cm has been used. Similar  re  

sults  to those in this study  have been obtained in earlier field studies. The  

number of  bacteria in the top-most  layer  of  the peat  in a drained sample  

area has been to  some extent greater  than in an undrained peatland area, 

(cf.  Paar lahti et ai.  1958).  

47. Relationship  between the initial development  of  pine  seedlings  and the 

nutrient content and numbers of bacteria  in peat 

Using  the results  of  the  pot  experiments,  it was  also possible  to deter  
mine by  means of  step-wise  regression  analysis  the dependence between 

different quantifiable characteristics of pine seedlings  and the nutrient 

content of the substrate and the number of  bacteria present.  The results  

are  presented  in Table 11. 

The measured characteristics  of the parts of the seedlings  lying  above 

ground  have shown  the strongest  dependence  on the amount of  ammonium 

nitrogen  in the peat.  The next most important  variable has been  the amount 

of nitrate nitrogen  in the peat. If an F-value  of 4.  o  is  taken as  the critical  

value,  which corresponds  approximately  to a 5 % significance  level,then  

the effect  of  the  other factors on the parts  of  the seedlings  lying  above 
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Table

 
11.

 
Dependence

 
of

 
some

 shoot and root characteristics of pine on the nutrient 
content

 
and

 
numbers

 
of

 
bacteria

 
in

 
the

 peat

 
according
 to step-wise regression 

analysis.

 

Taulukko

 
11.

 
Männyn

 
versosta

 
ja
 juuristosta mitattujen tunnusten riippuvuus turpeen 

ravinteisuudesta

 
ja

 
bakteerien

 
määrästä

 askeltavan
 regressioanalyysin 

mukaan.

 
Step
 — 

Askel

 

Dependent 
factor

 

I 

II 

in 

IV 

V 

VI 

Selitettävä 
tekijä

 

Factor  

100-E'l 
K. , 

Factor  

100-K»  

F.  „  

Factor  

lOO-It
8

 

F,  u 

Factor  

100-R® 

Factor  

100-R
2

 

Fi,
6

 

Factor  

100-112 

F. 
<

 

Tekijä  

°/  

1
 1>10 

Tekijä  

% 

J-
 1>9 

Tekijä  

% 

X
 1> 

8

 

Tekijä  

% 

Tekijä  

% 

Tekijä  

% 

l
 ) 

6

 

Shoot

 length — Varren 
pituus

 
30.
8

 
NH
4

-N

 

54.7 

12.08 

N0
3

-N

 

67.6  
1  

3.57  

Ca  

69.4  

.47  

K  

71.5  

.50  

p 

72.2  

.16  

Bact.  

72.6  

.06  

Length
 of leaves — 

Lehtien

 
pi-

 
tuus

 
30.
8

 
NH
4

-N

 

61.5 

15.97 

N0
3

-N

 

77.0  

6.05  

Bact.  

82.8  

2.73  

P 

85.0  

1.03 

K  

85.5  

.17  

Ca  

86.4  

.33  

Dry

 weight of needles, 
mg
/

 
seedling
 — Neulasten 

kuiva-

 
paino,

 mg/taimi 
30.
8

 
NH«-N  

58.6  

14.13  

N0
3

-N

 

75.3  

6.09  

Bact.  

81.1  

2.43  

P 

83.8  

1.21 

Ca  

84.4  

.21  

K 

85.5  

.39  

Total

 chlotophyll content, 
mg/g

 
fresh

 weight — 
Kokonaiskloro-  

fylli,

 mgjg tuorepainosta  

NII
4

-N

 

47.1  

8.92  

N0
3

-N,

 
58.5 

2.46  

K 

62.5  

.85  

Ca  

69.2  

1.53 

P 

70.0  

.15  

Bact.  

70.2  

.03  

Total

 chlorophyll content, 
mg/seed-

 
ling

 — Kokonaisklorofylli
,

 
mgl

 
taimi  

NH
4

-N

 

48.6 

9.45 

NO'-N  

68.0  

5.44  

Bact.  

71.8  

1.09 

Ca  

73.1  

.34  

K 

78.5  

1.48  

P 

78.6  

.03  

Dry

 
weight
 of roots, mg/seedling —  

Juurten
 kuivapaino, 

mg/taimi

 
..

 
P 

53.8 

11.66 

nih-n;  
57.3  

.72  

Bact.  

63.4  

1.33 

N0
3

-N

 

66.5  

.65  

Ca  

67.9  

.25  

K 

68.2  

.05  

Length

 of roots, cm/seedling -  
Juurten
 pituus, 

cm/taimi

  

P 
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ground  is  no longer significant,  although  inclusion of them in the model  

does improve  to some extent its  degree  of  explaining  power. 

The factor  which  is  best  able to explain  the length  and dry  weight  of  

the  roots  has been the phosphorous  content of the  peat.  As  far as  the other 

factors are concerned,  the F-values have remained below 4.  o although  

they  too increased the explaining  power of  the model. As  far as  the number 

of  short  roots  and mycorrhizae,  as  calculated per unit length  of  the roots,  

is  concerned,  the degree  of explaining  power of  none of  the variables studied 

reached the critical value of 4.0. 

It seems,  that of  the different nutrients,  nitrogen has been the nutrient 

which has had the strongest  effect  on  the growth  of  the shoots  of the pine  

seedlings.  A similar  result  has been obtained also  for birch, as  the earlier  

presented  results  concerning  shoot growth  and shoot  /root  ratios show. Root 

growth  has been most strongly  affected by  the amount of  phosphorous  in 

the  peat.  

Results  which  follow the same line as  the ones presented  in this  study,  

namely  that nitrogen stimulates the  growth  of  the shoots, and phosphorous  

the  roots, have been presented  earlier (e.g. Fow e  11 s et  ai.  1959).  For 

instance,  Björkman  (1970)  has found that  phosphorous  is  able to  

improve  the formation of  mycorrhizae  in root systems,  whereas nitrogen  

has a  harmful effect  on this  process.  As far as  the root systems  are  concerned,  

Paavilainen (1968)  has also found on the basis  of  field experiments,  

that phosphorous  has been the  minimum factor affecting  the growth of 

pine  roots on peatlands.  



5. DISCUSSION 

The results  show that the application  of  nitrogen together  with phospho  

rous  and  potassium has been beneficial to the initial development of  birch,  

pine  and spruce  seedlings  growing on a peat  substrate. Since rather nutrient 

deficient Sphagnum  peat  was  used in the experiments  as  the  substrate for 

the  seedlings,  the  clear positive  effect  resulting  from the addition of  nitrogen  

fertilizer is quite understandable. However,  the  results  also indicate that 
the  proportion  of  the  different nutrients is rather  important.  From the 

point  of  view of  root  development  it is  essential to give  sufficient phospho  

rous  when fertilizing  with nitrogen.  If the  amount of nitrogen given  in 

fertilization is  too high  in comparison  to  the amount of  phosphorous  present  
in the substrate,  a shoot/root  ratio unfavourable for the future develop  

ment of the  seedlings  will ensue.  

The initial development  of the seedlings,  both when fertilized with 

nitrogen  and  without,  has been to a great  extent  dependent  upon the water 

conditions prevailing  in the substrate. Almost without exception,  the 

growth of the seedlings,  the increase in their assimilation capacity  and 

other development  has been better when the water table has been regulated  

at a depth  of 50 cm than at a depth  of 10 cm. Thus,  efficient regulation  
of  the water conditions in the substrate by  means of  drainage encourages 

the  uptake  of nutrients by  the  seedlings  even at the initial stage  of  their 

development.  Such a result is  by no means new, since for instance ecologi  

cal  field experiments  have shown that fertilization gives  the best results  

when the water conditions do not represent  the factor  limiting  growth  

(cf.  Huikari & Paaria hti 1967).  

When the effect  of ammonium nitrogen, nitrate nitrogen,  a mixture 

of  ammonium and nitrate nitrogen,  and urea nitrogen  on the initial develop  

ment  of  the  seedlings  is compared,  it appears that on  average  ammonium 

nitrogen  is more effective  than the other forms of  nitrogen.  The beneficial 

effect  of  ammonium nitrogen stems  above all  from the  fact that  it was  the most 

effective form of nitrogen  when the  water conditions of the substrate were  

unfavourable. When the water conditions were favourable,  nitrate nitrogen  

or  a  mixture of  nitrate and  ammonium nitrogen  was  in general  to  some extent 

better than the other forms of nitrogen.  In the latter case,  the effect of 
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urea was the weakest. However,  it appeared  that all the  forms of  nitrogen 

studied  have clearly  had a beneficial effect  on the initial development  of  

the  seedlings.  

It is difficult to draw any final conclusions about the reasons  for the  

differences between the  effect of  different forms of  nitrogen.  The form in 

which the  nitrogen is  given  does not as such  appear to be very important,  

since the growth  and other development  of  the  seedlings  in the sterile  culture 

experiments  was  almost the same irrespective  of  the  form of  nitrogen  used. 

The differences  between different forms of nitrogen  have only  appeared  

after the fertilizers have reacted with the peat  used as  the substrate for 

the seedlings.  Thus the effect of  the type  of  nitrogen fertilizer is  essentially  

dependent  on the  physical,  chemical  and biological  properties  of  the peat. 

It was found in this study  that the effect of  nitrate nitrogen  remained 

weak when the ground  water table was  close to the  ground surface. Dick  

son et al. (1972)  came to a corresponding  conclusion in their study,  and 

found that nitrate nitrogen in peat  saturated with water would act  as  an 

oxygen source and thus promote  strongly  the activity  of  denitrification 

bacteria.  This may perhaps  lead to nitrogen  losses  through  volatilization. 

However,  quite  opposite  results  have been obtained,  according  to wich 

plants  are more able to take up nitrogen given  in the nitrate form than 

in the ammonium form when the soil is acidic and  contains little oxygen 

(cf. Street & Sheat 1958). 

One  possible  explanation  for the differences in the  reaction caused by  

different forms of  nitrogen  may be the biological  binding  of  nitrogen  in 

the  peat.  For  instance, when fertilizing  with urea, the number of  bacteria 

in the peat  increased much more than when other forms of nitrogen  were  
used. This biological  binding  of  nitrogen  may have been so important  that 

it may have caused the weaker  growth  of  the  seedlings  which occurred when 

they  were fertilized with urea,  in comparison  to other forms of nitrogen.  

The biological  immobilisation of  nitrogen  may also  explain  why  the number 

of  bacteria was lowest when ammonium nitrogen  was  used,  which however 

gave the best growth  response. However,  the  results  concerning  the  num  

bers of bacteria  should only  be regarded  as  rough  figures  since it is not 

possible  on the basis  of  a single sampling  to draw far-reaching  conclusions.  

Furthermore,  the nitrogen  initially  biologically  bound becomes available 

later for the use  of the  trees in increasing  their growth.  

Great care should be exercised when applying  these  results  to condi  

tions in the  field. It is true,  for instance,  that in field studies carried out 

earlier  on peatlands  a mixture of  ammonium and nitrate nitrogen has given  

the best total growth response, although ammonium nitrogen  has further 

increased the height  growth  of  the trees (Paavilainen  1972). Howe  

ver,  according  to the results  obtained in this  study,  the resulting  differen  
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ces  in the initial  stage of  development  of  the seedlings  between different 

forms of nitrogen  are  so slight that it would not justify  the  withdrawal 

from use  of  such forms of  nitrogen  in forest fertilization activities.  Further 

studies designed  to clarify  the  causal connections are  still  required  and 

it would be worth considering  how the effect of different forms of  nitrogen  

fertilizer on tree growth is  dependent  both  on the  water conditions prevailing  

in the soil  and on the  physical,  chemical and biological  properties  of  the 

peat  used as  a substrate for the trees.  



6. SUMMARY 

The aim of  the study  has been to elucidate the effect  of  different forms 

of nitrogen  on the  initial development of birch (Betula  pubescens  Ehrh.,  

and Betula verrucosa  Ehrh.), Norway  spruce (Picea  abies (L.)  Karst.)  and 

Scots pine  (Pinus  silvestris  L.)  seedlings  grown on peat  substrate. In order 

to clarify the  significance  of the water conditions in the substrate,  the 

ground  water was  regulated  in the pot experiments  at two different levels  

as  measured from the surface  of the peat:  10 cm and 50 cm.  Seedlings  were 

also  grown in sterile  nutrient solutions for  comparison.  

An attempt  has  also  been made in the study  to clarify  the effect  of fertil  
ization on the nutrient content of  the  peat  and on subsequent  quantitative  

changes  in the  bacterial population,  as  well as  any  changes  taking  place  in 

them in relation to the  initial development  of  the seedlings.  Pine  seedlings  

only  were used in this part of  the study. 

The following  forms  of  nitrogen  fertilizer were  used in the study:  nitrate- 

N,  ammonium-N,  a mixture of nitrate and ammonium-N and urea. In 

addition to nitrogen, phosphorus  and potassium were also  applied.  

Nitrogen  fertilizer had a positive  effect on the initial  development  of 

birch,  spruce  and pine  seedlings  growing  on  nitrogen deficient  Sphagnum  

peat. Furthermore,  the amount of  nutrients in proportion  to each other  

appeared  to be important.  It is  necessary  to  add,  especially  from the point  

of  view of  the  development  of  the root system,  in addition to nitrogen  also 

sufficient  amounts of  phosphorus.  

The initial development was  also  to a great  extent dependent  on the  

water conditions in the peat  substrate. The growth  of  the seedlings,  the  
increase in their  assimilation  capacity  and other development  was  better  

when the depth  of  the water table was  at 50 cm than at 10 cm. Thus by  

regulating  the water conditions of  the substrate through  drainage,  nutrient 

uptake by  the tree seedlings  is  promoted already  at the initial  stages  of  

their growth.  

When the effect of different forms of nitrogen on the initial develop  

ment of the seedlings  growing  on the peat  substrate is compared,  it was  

found that ammonium nitrogen  was  on average more effective  than other 

forms of  nitrogen,  especially  when the  water  table was  close  to the surface  
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of  the peat.  When the  water conditions were good,  nitrate nitrogen or  a 

mixture of nitrate and ammonium nitrogen  was  in general  slightly  better 

than any of the other forms of nitrogen used. 

The initial development  of  the  seedlings  in the sterile nutrient solutions 

was approximately  the same  irrespective  of the  form of  nitrogen  used. 

Differences between different forms of nitrogen  only  become apparent  

after they  have  had time to react  with  the  peat  used  as  the substrate.  There  

fore the  effect  of  the individual  forms of  nitrogen fertilizer  seems to be 

greatly dependent  011 the physical,  chemical and biological  properties  of 

the peat.  

The results  concerning  the  numbers of  bacteria show that  urea fertilizer  

increased the  total number of  bacteria in the  substrate. However in general,  

the effect  of urea on the growth  of the seedlings  was  less than any of the  

other forms of nitrogen studied. When ammonium nitrogen  was used,  

which gave the best  growth response, the total number of  bacteria was  

subsequently  the  lowest.  Such results  indicate that the  biological  binding  

of nitrogen  to peat following  fertilization may partly  explain  the difference 

observed between the reaction  produced  by different forms of  nitrogen.  

In further studies it would appear  to be  necessary  to carry  out microbial 

estimations with fertilization treatments carried  out for longer  periods.  

The results  show that differences in the initial stage  of  development  of 

the tree seedlings  caused by  different forms of nitrogen  fertilizer were so 

small,  that none of  the forms of  nitrogen fertilizer studied should be  omitted 

for  these reasons  from use in forest fertilization activities. 
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SELOSTE 

Tutkimuksessa  on pyritty  selvittämään  eri typpilajien  vaikutusta  hieskoivun 
( Betula  pubescens, Ehrh.),  rauduskoivun  (Betula verrucosa,  Ehrh.),  kuusen  (Picea  

abies, (L.)  Karst.)  ja männyn ( Pinus  silvestris,  L.)  alkukehitykseen  turvealustalla.  

Lisäksi  on tutkittu lannoituksen  vaikutusta  turpeen ravinteisuuteen  ja bakteeripopu  

laatioiden  kvantitatiivisten  erojen muodostumiseen ja niissä  tapahtuneiden muutos  

ten  suhdetta  taimien  ensi kehitykseen.  Tämä  osa koetta  jouduttiin rajoittamaan vain  

männyntaimiin.  Vertailua  varten kasvatettiin  rauduskoivun,  kuusen  ja männyn tai  

mia steriilisti  ravintoliuoksissa.  

Tutkittavia typpilannoitelajia olivat: kalkkisalpietari  (NO 3-N), kalkkiammon  

salpietari (NH 4
-NO

3-N), ammoniumsulfaatti (NH 4-N)  ja urea. Astiakokeissa käy  

tettiin kasvualustana  typpiköyhää rahkaturvetta  (ks. taulukko  10). Vedenpinnan 

etäisyys  säännösteltiin  kahdelle  tasolle:  10 cm  ja 50 cm  turpeen pinnasta. Typpilan  

noitus  annettiin  liuoksena  injektioruiskulla  taimien  juurikerrokseen kahdessa  erässä  

(kummallakin kerralla  75  kg  N/ha). Typpilannoituksen lisäksi  annettiin  koeastioiden  

pintaan PK-lannoitus  (suometsien PK-lannosta  150 kg  P  20
5
/ha). Kokeessa  oli  kuusi  

lannoituskäsittelyä neljänä toistona  (4 typpilannoitelajia, lannoittamaton  vertailu  

ja PK-lannoitus), kaksi  pohjaveden etäisyyttä  sekä neljä puulajia, joten koeastioita 

oli  yhteensä 192. Kuhunkin  koeastiaan  istutettiin  10  sirkkatainta  26. 6. 1973 ja koe  

päätettiin 7. 9.  1973.  

Steriiliviljelmissä  taimet kasvatettiin  erlenmayerpulloissa  kvartsihiekassa  käyt  

täen Ingestadin (1962) esittämää  perusliuosta.  Koivulla  käytetty  typen määrä  
oli  140 ppm  ja havupuilla 50 ppm.  Kokeessa  oli  typpilähteen suhteen  viisi  käsittelyä  

(4 typpilajia, kuten  edellä  ja perusliuos ilman  typpeä). 8 toistoa ja kolme  puulajia  

eli  yhteensä 120 viljelysastiaa, joissa jokaisessa oli  3 tainta.  

Typen käyttö yhdessä fosforin  ja kaliumin  kanssa  oli  edullista  koivun, kuusen  

ja männyn taimien  alkukehitykselle  turvealustalla.  Typpilannoitus lisäsi  taimien  

varren kasvua,  lehtien ja neulasten  (kuusen neulasia  lukuunottamatta) pituutta ja  

juurten kokonaismäärää  verrattuna  PK-lannoituksen  saaneisiin  tai  lannoittamatto  
miin  taimiin  (kuvat 2 ja 3, taulukko  3). Myös lehtien klorofyllipitoisuus ja tainta  

kohden  laskettu  klorofyllin  määrä kasvoivat useimmissa  tapauksissa typpilannoi  

tuksen  vaikutuksesta (taulukko 5). Lyhytjuurten ja mykoritsojen muodostumiseen  

on typpilannoitus kuitenkin  vaikuttanut  negatiivisesti,  (taulukko  7).  

Neulasten  klorofyllipitoisuuden  ja verson pituuden (1) sekä neulasten  pituuden 

(2)  välillä  oli  männyllä selvä  riippuvuussuhde (rt = 0.875,  r  2 = 0.834), mutta kloro  

fyllipitoisuuden ja juurten pituuden välinen  korrelaatio  ei ollut merkitsevä  (r  = 

0.4  4 8). Tämän mukaan  taimien  maanpäällisten osien  kasvusta  tehdyt mittaukset  

ovat kuvastaneet  verraten  hyvin niiden  yhteyttämiskapasiteetin kehitystä.  

TYPPILANNOITELAJIEN VAIKUTUS KOIVUN,  

KUUSEN  JA MÄNNYN ALKUKEHITYKSEEN 
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Männyn taimia  koskevat tulokset  osoittavat eri  ravinteiden  keskinäisen  suhteen  
tärkeän  merkityksen. Typpi  on taimien  maanpäällisten osien  kasvuun  tehokkaimmin  
vaikuttava  ravinne.  Juurten kasvuun  sen sijaan vaikuttaa  voimakkaimmin  turpeen 
sisältämän  fosforin  määrä  (taulukko 11). 

Taimien  alkukehitys  oli olennaisesti  riippuvainen myös kasvualustan  vesitalou  

desta. Taimien  kasvu,  niiden  yhteyttämiskapasiteetin lisääntyminen ja muu kehitys  
oli  parempi vedenpinnan etäisyyden turpeen pinnasta olessa 50  cm kuin  10 cm. Kaik  
kien  puulajien juuret tunteutuivat  selvästi  syvemmälle käytettäessä  50 cm:n sään  

nöstelysyvyyttä  kuin  10 cm  syvyyttä  (taulukko 8).  Näistä tuloksista  on pääteltävissä,  

että kasvualustan  vesitalouden  järjestely ojituksella  edistää  puuntaimien ravinteiden  
ottoa jo niiden  kasvun  alkuvaiheessa.  

Verrattaessa  keskenään  eri  typpilajien  vaikutusta  koivun  taimien  verson kas  
vuun osoittautui  ammoniumtyppi keskimäärin  muita  typpilajeja tehokkaammaksi.  

Epäedullisissa oloissa  (pohjaveden syvyys 10 cm) ammoniumtypen vaikutus  oli  voi  

makkain  ja kuivatuksen  olessa hyvä (pohjaveden syvyys 50 cm)  nitraattitypen tai  

sen ja ammoniumtypen seoksen.  Typpi  ei ehtinyt  vaikuttaa kokeen  aikana  kovin  
kaan  paljon havupuiden kasvuun, eikä  ori typpilajien välillä  ollut  merkitseviä  eroja.  
On kuitenkin  todettava, että kaikki tutkitut typpilajit edistivät  selvästi  taimien  

kasvua.  Ammoniumtyppi  vaikutti  myös  keskimäärin voimakkaimmin männyn neu  
lasten  ja koivun  lehtien  klorofyllin kokonaismäärää  lisäävästi  (taulukko 5). Ammo  

nium- ja nitraattilannoitus  lisäsivät  klorofyllipitoisuut.ta  enemmän  hyvissä kuin  
huonoissa  vesitalousolouhteissa.  

Taimien  alkukehitys  steriileissä  ravintolioksissa  oli  likimain samanlainen  riippu  

matta  typpilajeista (taulukko 4). Eri  typpilajien väliset  erot olivat  havaittavissa  sen 

jälkeen,  kun  ne olivat  reagoineet kasvualustana  olleen  turpeen kanssa.  Tämän  mu  

kaan  typpilannoitelajien  vaikutus  on olennaisesti  riippuvainen  kasvualustan  fysi  
kaalisista, kemiallisista  ja biologisista  ominaisuuksista.  

Bakteerien määristä saadut  tulokset  osoittivat urea-lannoituksen  lisänneen  bak  

teerien  kokonaismäärää  sekä ammonifikaatiobakteerien  ja tärkkelystä  hajoittavien 
bakteerien määriä  kasvualustassa.  Urean  vaikutus  taimien  kasvuun  jäi toisaalta 

keskimäärin  muita  typpilajeja heikommaksi.  Parhaan  kasvutuloksen  antanutta am  

moniumtyppeä käytettäessä oli  bakteerien  kokonaismäärä  alhaisin  (bakteerien koko  
naismäärä urea-lannoituksella  keskimäärin  278  • 10® ja ammoniumlannoituksella  

29 •  10*). Nämä  tulokset  viittaavat siihen, että typen biologinen sitoutuminen  lan  
noituksen  jälkeen  saattaa  olla  eräs  selittäjä  eri  typpilajien aiheuttaman reaktion  vä  

lisille  eroille.  On kuitenkin  huomattava, että bakteerien  sitomaa  typpeä vapautuu 

myöhemmin puiden käyttöön mikrobimassan  hajotessa. Jatkotutkimuksissa  olisikin  

tarpeen tehdä  mikrobimäärityksiä  myös  lannoituksen  kestettyä  pitempiä ajanjak  

soja kuin  tässä työssä.  

Saatujen tulosten  mukaan  eri typpilajien aiheuttamat  erot puuntaimien ensi  

kehityksessä olivat  niin vähäiset, ettei mitään  tutkituista  typpilannoitelajeista ole  

tämän  vuoksi syytä  hylätä käytännön metsälannoitustoiminnassa.  
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PREFACE 

The  increasing  use  of  urea as  a nitrogen  fertilizer  in forestry  has created 

a need for information  about the way  in which  it  is broken down in the soil  

to its  constituent parts.  For  this  reason,  studies on the behaviour and distri  

bution of  urease  in forest  soils  should help  to some extent in understanding  

the  type  of sites  and climatic  conditions under which urea fertilization is  

likely  to be  worthwhile. In addition,  urea, and hence urease, plays  a central  

role  in the mineralization of  proteins  and nucleic  acids  to ammonia. This study  

of  course  does not by any means approach this aim, but it does represent  

a basis  for further more  detailed studies  into the biochemical  aspects  of  urea 

fertilization.  
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1. INTRODUCTION 

The breakdown of  urea  in soils  has  been recognised  for  a  long  time,  but  it 

was  first  attributed to the action  of  an enzyme  by  R  o t  i n  i in 1935,  and more 

explicitly  by  Conrad in 1940. Since then,  much literature has been pub  

lished concerning  microbial  ureases  and the  occurence  and distribution of  

free urease in the soil.  Ureases  have  been found in a  large  number of bacteria,  

fungi  and higher  plants  (S  e  n  e  c  a et ai.  1962).  However,  it is  still  not clear  

whether the free urease  which  can be detected in soils  has arisen  as  a result  

of  the death and rupture  of  plant,  animal  or  microbial cells,  or  else  is  an  

exoenzyme induced by  the presence of  urea in the soil  solution. 

According  toKuprevich  and Shcherbakova (1971),  the  activ  

ity  of  urease  in sward podzolic  soils  is  much higher  than in peatlands,  al  

though  in both cases the level  of activity  is  much higher  in the uppermost  

15  cm than at  greater  depths.  In addition,  Conrad (1942)  has shown that 

urease  activity  in the soil  decreases with increasing  depth.  The occurrence  

of  urease  predominantly  in the surface  layers  of  the soil has  led to the con  

clusion  that the  organic  matter  content of  the soil  and the amount of  urease  

present  are closely  related. Conrad (1942)  and Skujins  & McLaren 

(1968)  found that urease  activity  in the soil  is  in fact closely  related  to the 

distribution of organic  matter in the  soil.  Furthermore,  Conrad (1942)  

was  able to show that soils  which are covered with pasture,  weedy  areas  or  

over-cropping  residues,  exhibited  much higher  urease  activity  than soils  
which  are  covered with  vegetation  that returns  only  a  small  amount  of  organ  

ic  material to the soil. 

According  to Stojanovic  (1958),  season  has  a marked effect  on the 

magnitude  of  urease  activity  in the soil. Rainfall  and temperature appear to 

be  the controlling  factors  and  consequently  the highest  activity  occurrs  during  

mid-  and late-summer and a  sharp  drop  occurrs  in urease  levels  between  sam  

ples  taken in December and March.  However,  the  water holding  capacity  of  

the  soil  plays  an important  role in determining the time of  maximum activity  

and its  magnitude.  

Suggestions  have been made that urease  does not translocate  along  the 

soil  profile  but  rather  is  bound by the soil  at  its  place  of  origin.  A number of  
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mechanism have been suggested,  including  binding  by soil  colloids  and tannin,  

to account  for this  phenomenon.  Pinck & Allison (1960)  found that 

hydrogen  montmorillonite completely  adsorbs  large  amounts of  urease  and 

leaves the supernatant  liquid  without any urease  activity  at  all.  Negligible  

adsorption  is  shown by  hydrogen  kaolinite. The  expanding  lattice  structure 
of  montmorillonites gives  them a high cation exchange  capacity  in comparison  

to the  non-expanding  lattice structure of  hydrogen  kaolinite.  B  e  n  o i t & 
S  t  a  r  k  e y (1967)  report  that tannin forms  an insoluble complex  with urease,  

the greatest  complexing  effect  occurring  at  pH values below the iso-electric  

point  of  the urease  used in their  experiment  (approx.  pH 5).  Such complexes  

retain some activity,  between 20—50 % of the original,  and under certain 

conditions can be  dissociated to liberate  the free enzyme.  The amount of  

tannin required  to form a completely  inactive complex is  very  small 1 part  

of  tannin to 10 parts  of urease.  Even if urease  is  adsorbed by  colloidal mate  

rial, it does not mean that it is unavailable for urea breakdown. Pinck & 

Allison (1960)  found that in the presence of  urea, urease  is  liberated from 

the  surface of  colloids  by ion exchange  with the slightly  cationic molecules 

of urea. Similarly, Mejbaum—K atze ne 11 enb or  g (1959)  found 

that the  insoluble tannin-urease complex can  be broken  up and urease  liber  

ated into solution by  the addition of urea.  

Further evidence for the binding  of  urease  by  soil colloids is  given  by  

studies carried out by  Paulson & Kurtz (1970)  in which  the  Km 

(Michaelis —Menten constant)  of  urease  from a silty  clay  loam was  measured. 

Two consecutive values were  obtained, the first  value representing  so-called 

free urease  (Km = 0.2  5  2 M) and the second  one urease  (Km = 0.057 M) 

produced  by micro-organisms  during  the course  of  the incubation experi  

ments. The significance  of  the  different  Km values lies  in the fact that the  

so-called free urease, which is presumably  in an adsorbed form, requires  

higher  concentrations of the urea substrate to reach  similar rates  of  reaction 

to  the microbial urease.  This would appear to  back  up the observations 

made by  Pinck & Allison (1960)  that urea, or  the ammonia liberated 

during  urea hydrolysis,  frees the urease  from the soil colloids by  cation 

exchange.  In a later study,  Paulson and Kurtz (1969)  were able to 

estimate the activity  of  the two separate urease  components,  i.e.  adsorbed 

urease  and microbial  urease,  during  incubation with urea  without using  

suppressing  agents  like  toluene or  irradiation. They  found that 79—89 % of  

the  urease  activity  in a silty  clay  loam is  due to adsorbed urease  and the  

remaining  11—21 % is  due to the formation of  fresh  microbial  urease.  

According  to T h e  n  t  e (1970),  there are  large differences between the 

urease  activity  values obtained when toluene or  high  energy radiation  are 

used to suppress  microbial  urease  activity.  The size  of  the difference  is  affect  

ed by  the  type  of  soil  and water content of  the soil.  They  came to the con- 
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elusion that neither of  these two types  of  suppressing  agent  produce  condi  

tions which could  be  said  to be  typical  of  free urease.  

According  to Pinck et al. (1954),  adsorption  of  proteins  by  colloidal  

material affords  them some protection  against  microbial attack  and decom  

position.  Undoubtedly  adsorption  plays  some role in preserving  adsorbed 

urease in the soil,  and  according  toKuprevich  &Shcherbakova 

(1971  a)  enzymes  in peat  bogs  may remain  active  for considerable periods  of 

time. Skujins  &  McLaren (1968)  for  instance,  have shown that urease  

isolated from soils  over  8000  years  old  still  retains  its  activity.  



2. METHODS AND MATERIAL 

21. Sampling 

The samples  were  taken from a fertilizer experiment  set  up  in a 50-year  

old  Scots  pine  stand situated near  the  city  of  Heinola (61°,  11' N;  26°,  2'  E).  

The  site  was  of the Myrtillus  type  (for  Finnish  forest site classification,  see 

Caj  a n  d  e  r  1949)  with a humus layer  approx. 3 cm thick,  the humus/min  

eral soil  interface being  rather indistinct.  The stoniness (after  Viro 1952) 
of  the mineral soil  was  52 % and the  soil  class  podzol.  The original  purpose 

of  the fertilizer  experiment  was  to study  the effect  of  N, P  and K fertilizers,  

and Ca as  a soil  amendment treatment, on the  growth  increment of  the  trees. 

However,  the effect  of N, P  and K  treatment on urease  activity  and distribu  

tion in the  soil  was  not  included in this  study.  Samples  were  taken only  from 

the control  plot  and the plot  which received  Ca  for  soil  amendment purposes. 
Calcium was  applied  as  2  000 kg/ha  limestone in 1963. Sampling  was  carried 

out  once  in spring  1972 and once  in autumn 1972. The soil  samples  were  taken 

from this particular  experimental  plot  because sufficient time had elapsed  

since fertilization  for  conditions in the humus and mineral soil layers  to 

become stabilised,  while still providing  sufficient variation in the pH profiles  

and calcium content. 

Soil  samples  were  taken down to a  depth  of  10  cm from below the living  

moss  layer  using  a  heavy  duty  core  sampler.  The  sampler  contained a  number 

of  brass collars,  5  cm long  and  5  cm in diameter,  which meant that two 5  cm 

core  samples  could be removed intact  from the sampler.  The  samples  were  

packed  in cardboard tubes for transport and stored at  the laboratory  in the  

freezing  compartment  of  a  refrigerator.  The heavy  duty soil  sampler  enabled 

soil  samples  to be  taken from frozen and/or  slightly  stony  ground.  

A total of  16 core  samples,  each 10 cm  long,  were  taken  at  each sampling  

time. Eight  random samples  being taken from the plot  which had received 

an application  of  limestone,  and eight  from the control  plot.  

22. Chemical analyses  

221. Physical  and  chemical properties  

Each frozen 5  cm  core  sample was  cut  up into 1 cm  sections  having  a total 

volume of 19.6 cm
2

.
 The separate  Icm sections  were then mixed thoroughly  
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and approximately  one quarter  of  each set  aside  for  determination of  moisture  

content,  pH,  exchangeable  calcium and loss  of  weight  on ignition.  The re  

maining  three quarters  section was  used for urease  determinations. 

Moisture content determinations were  carried out by  drying  the samples  

overnight  at 105° C.  The acidity  was  determined after soaking  the dried sam  

ples  in distilled water for 24 hours. For  the  determination of  exchangeable  

calcium,  the samples  were  throughly  mixed with 25  ml  of  standard acetate  

buffer  solution (1.0  N acetic  acid and 0.5 N ammonia,  adjusted  to pH 4.65),  

and filtered.  After  addition of  4 ml of  6.2  5 % (w/v)  lanthanum solution,  the  

filtrate  was  made up to 50 ml with acetate  buffer  and the calcium content 

estimated on a Beckmann  Atomic Adsorption  Spectrophotometer.  For  the  

determination of  loss  of  weight  on ignition,  the residue and filter paper were  

washed with distilled water to remove all  traces of acetate buffer, dried,,  

weighed,  burnt in a muffle furnace at 550°  C and  reweighed.  

222. Urease  activity  

Urease  activity,  expressed  as  mg urea  hydrolysed/cm 3 soil/hour,  was  

determined by  incubating  the  soil  samples  with the substrate at 30°  C  in  a 
water  bath for 24  hours.  In  order  to suppress  microbial  activity  approx. 2  ml  

of  toluene were  dripped onto the soil  samples  two hours before adding  3.0  ml  

of 0.15 M urea solution and 10. o ml  water and furthermore, the distilled 

water  used in incubations was  saturated with toluene. After stopping  the 

reaction  by  adding  4 ml of  a 2 % Trichloroacetic  acid  solution,  the  total 

volume was  made  up to 50 ml  with saturated CaS0
4
 after  first  making  cor  

rections  for  the moisture content. A suitable aliquot  was then taken for the 

determination of  the amount of  urea remaining  in the  incubation  vessel.  The 

colorimetric  method used for the determination of urea in soil  extracts  was  

that of  B r  o a d b  e  n  t  et ai.  (1958).  The  amount  of  urea remaining,  rather 

than the  amount  of  ammonia liberated, was determined because  insufficient  

material was  available  to perform  a control ammonia determination for each 

1  cm thick sample.  The amount of naturally  occuring  urea  in the soil  was  

found to be  below the detection threshold of  this  analytical  method. 

223. Amount of  urease 

A number of the 1 cm thick cores  were  used for determining  the  urease  

activity  at  a constant pH (in this  case  pH  4.5)  in conjunction  with  measure  

ments carried out at  the natural  soil  pH in order to obtain an  equation  for 

converting  urease  activities  at  soil  pH  into theoretical values for pH 4.5. In 

this  part  of  the  study  samples  incubated at a constant pH  and temperature  
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(30°  C) were  considered to give  activity  values which were directly  propor  

tional to the actual amount of urease  present  in each sample.  

Determination of  urease  activity  was  principally  the same as  that de  

scribed in Section  222 except  for the  fact that duplicate  solutions were  made 

up using  0.1  M citrate buffer at pH 4.5. Two-fifths  of the  remaining  1 cm 

thick sections were  incubated at pH 4.5 in citrate buffer solution and the 

other two-fifths  at  the normal pH  for  the  soil  sample  in question  without the  

addition of citrate buffer. However,  the  citrate  buffer leached out large  

amounts of  humic acids  and  the dark coloured solution had to be treated 

before colorimetric  determinations could  be carried out. The dark colour  was  

removed by  coprecipitating  with aluminium hydroxide  which adsorbed  most 

of  the  humic acids.  The resulting  dark  brown precipitate  was removed by  

centrifugation.  

224. Adsorption  of  urease  by  humus and mineral soil  

In order to obtain some information about the  adsorption  ability  of  soil  

colloids,  a small  leaching  experiment  was  set  up. Soil cores from the upper  

most 5  cm of  two frozen samples  (one  from the control plot,  and one from 

a plot treated  with calcium)  were  taken using  a cork borer (16  mm) and then 

placed  inside lengths  of  polythene  tubing of  the same diameter, 1.0 ml  of an 

urease  solution (supplied  by  E. Merck AG, 250.000 U/g)  was  then carefully  

added dropwise  onto the upper surface of  the core  samples. After being  al  

lowed to stand for approx. 2  hrs,  water was  slowly  dripped  onto the top  of  the 

sample  and the  effluent  collected  in a 50  ml  volumetric  flask.  This took about 

10 hrs, at the  end of  which time the solution in the flask was  tested for urease 

activity.  The core  samples  in the poluthene  tubes were  then frozen,  cut  up 

into 1.2 5  cm  thick  sections  and each  separate  section tested for urease  activity  

using the method described in Section  222. 



3. RESULTS 

31. Effect  of  pH  on  urease  activity  

A series  of  parallel  incubations was set up to determine the quantitative  

effect  of  pH on urease  activity.  Two-fifths  of  each 1 cm thick sample  was  

incubated with urea at pH 4.5 using  citrate buffer,  and another two-fifths  

incubated with urea  at  the normal pH  value of  the  sample in question.  As  the 

samples were  carefully  mixed  before being  divided up,  it  was  assumed that 

the amount of  urease  in each part was  the same. The amount  of  urea hydro  

lysed/cm 3  soil/hour  for each of  the two parts  was  then determined and the 

following  ratio calculated: 

The value of  this  ratio represents  the  difference in activity  between a  cer  

tain  amount of  urease  at  pH  4.5 in citrate buffer  and a  corresponding  amount 

at  the  pH of  the soil  sample  over  the particular  pH  range in question.  As the 

citrate buffer  affects  the activity  of  urease  in a  different  way  from that of  the 

soil  solution (cf.  Howell &  Summer 1934),  the activity  in citrate buffer  

at pH  4.5 is  not used to represent  the actual amount of  urease  present  but 

rather to act  as  a  reference point  so  that samples  containing  different amounts 

of urease  can be compared  with each other. When ratio values are  plotted  

against  the pH  of  the soil  samples,  a  curve  representing  the effect  of  pH on the 

activity  of urease  is obtained. 

Initially,  a total of  nine 10  cm cores  (altogether  90  samples)  were  used in 

this part  of  the study.  However the  results  showed that  the ratio values  

obtained from a large  number of the  samples,  especially  those from the 
mineral  soil  layer, were  inaccurate owing  to the small  amount of  urease pres  

ent. A total of  17 samples  which  were  found to contain appreciable  amounts 

of  urease  were  thus used for  determining  the  effect  of pH  on urease  activity.  

The equation,  y  = 3.345 +  1.960X—0.26 i was  found by  means of  re  

gression  analysis  to give  the  best  possible  fit, where y  represents  pH  and x the  

ratio value. The coefficient of  determination for this curve, 0.9  4, was found 

to  be significant  at  the 99.9  9 % level. The curve  can be  seen in Fig. 1. The 

equation  was  used to convert  the urease activity  values measured at  different  

mg urea  hydrolysed/cm 3  soil/hour  at soil  pH 

mg  urea hydrolused/cm 3 soil/hour  at pH  4.5  
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soil pH into values which,  for  the purpose of  this  study,  can  be  considered to 

represent  the comparitive  amounts of urease  present  over  the  10 cm deep  

soil profile.  

It is  evident from the curve  that although  the  values of  the ratio for  the 

two parts  of  a  sample  containing  equal  amounts of  urease, both incubated in 

citrate  buffer  at  pH  4.5, would be equal  to  1.0, a  ratio  value of  0.6  5  would be 

obtained if one part  of  the sample  was incubated at a soil  pH of 4.5 in the 

absence  of  citrate buffer.  A  0.  l  M citrate buffer  solution thus has  an activating  

effect on urease  activity  and increased it by  about 54 %. 

The samples  used in this study  had pH values lying  between 3.9  and 6.5,  

and hence no information was  obtained about the pH  values at  which  maxi  

mum and minimum urease  activity  values are  exhibited.  Although  no infor  

mation is available in the  literature about the characteristics  of  the curve  

obtained when soil  urease activity  is plotted  against  pH, comparison  

with the curves  for urease  derived from animal sources  indicates that the  

curve  which  was  obtained represents  the summed curves  for  microbial  ureases  

derived from various  sources.  The broad shape  of  the portion  of  the curve  on  

the acidic  side indicates that there are  some forms of  urease  present  which  

are  designed  for urea hydrolysis  under conditions far more acidic  than is  

normally met in animals or  plants.  The curve  represents  the ratio vlaues 

plotted  against  pH  and so  it is difficult  to express  the actual  amount of  urea 

per time interval which can  be hydrolysed  at a certain pH.  However,  if the 

average pH of  humus in Finland is  regarded  as  being  4.5  (Viro 1956),  then 

the activity  of  an equal  amount of  urease  at  pH 3.9 would  be  77 %  that of  the 

activity  at  pH  4.5, and at  pH 6.5  it would be  392 %.  

The following  table has been prepared  in  order  to give some quantitative  

indication of the effect of  pH on urease  activity:  

32. Distribution of  urease  and urease activity  in the soil  

The urease  activity  values for all the samples  were  converted to  values 

for the amount of urease  as  described in the previous  section.  The  various 

urease  profiles  for  samples  which were  taken in spring  and autumn were  sum  

med separately  and average values obtained. However,  before this could be 

pH Ratio  value Relative activity in % 

3.9 0.47 77 

4.5 0.61 100 

5.0 0.87 143 

5.5 1.25 205 

6.0 1.76 289 

6.5 2.39 392 
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done the  amount of  urease  in the humus and mineral soil  layers  had to be 

corrected  so  that  the depth  of  the humus/mineral  soil  interface  would be  the 

same in all the samples.  Loss  in weight  on ignition  was  considered  to  be  ap  

proximately  equivalent  to the organic  matter content. An arbitary  value of  

15 % organic  matter  was taken as  the humus/mineral  soil  interface,  and the 

average  depth  for this  interface  in all the samples  analysed  was  3.4  cm. 

The curves  presented  in  Fig.  2  clearly  show that the urease content of  the 

soil decreases with increasing  depth.  The highest  levels  of  urease  are  to be 

found in the  humus  layer,  although  a  variable amount also  occurs  in the first 

few centimetres of  the mineral  soil layer. A t-test  was  carried out on the pairs  

of  points  at  1 cm  intervals. There  was  a significant  difference at  the 5  %  level 

between the two curves  at  depths  of  2.5, 3.5,  4.5,  5.5, 6.5 and 8.5  cm. The 

samples  which were collected in autumn 1972 showed a definite peak  

in urease  content in the humus layer  at a distance of  about  2—3 cm from 

the  soil  surface.  The samples  taken  in spring  1972 did  not however,  show such 

a peak  but rather a  progressive  falling  off  in the amount  of  urease  present  in 

the samples  (Fig. 2).  

As  regards  the distribution of urease  activity  or  the actual  urea hydro  

lysing  ability  of  the individual soil samples,  a  similar decrease with  increasing  

depth  as  that for the amount of  urease  was  obtained. The urease  activity  

profile  is to a  large extent  determined by the pH  profile,  and as  the pH pro  

file itself  varied greatly  from sample  to  sample,  no pertinent  information 

would be  obtained by  summing  up all the individual profiles  of  urease  activ  

ity. In order to  illustrate  this  point,  two examples are  presented  in Fig.  3,  

one of which shows  rather normal pH distribution, and the other one high  

pH levels in the humus layer  where most of  the added  calcium had remained. 

The effect  of  the calcium  level  on the pH  can also be seen  in Fig.  3. 

33.  Adsorption  of urease by soil  and the effect  of calcium on this process  

The core samples  for this part  of  the study  were separated into two 

groups samples  which contained high  levels  of  exchangeable  calcium  in the 

humus and adjacent  mineral soil  layers,  and those which had normal levels  

of  calcium. An arbitary  average  calcium level of >1.5 mg/cm 3 soil  in the 

humus layer  was  taken as  the measure  for samples  containing  amounts of  
calcium which were  higher  than normal due to applications  of  limestone.  

These two groups were  further subdivided into samples  collected in spring  

1972,  and those collected  in autumn 1972. After  correcting  the values so  that 

the humus/mineral  soil  interface was  the same in all the samples  (3.4  cm),  the 
four groups were  summed separately  and the average values expressed  graph  

ically  as  in  Fig.  4. For  the sake of  simplification,  the  results  from samples  

taken in spring  and autumn will  be considered  separately.  
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Fig. 3. Examples  of soil  profiles  showing urease  activities  and  amounts  of urease  present.  (A = 

percentage organic matter, B = amount  of urease,  C  = urease activity,  D  = pH, E  = calcium  
content).  

(a) Sample  containing  normal levels of calcium. 

(b ) Normaalin  määrän  kalsiumia sisältävä  näyte. 
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3 11320—75 

Kuva 3. Ureaasin aktiivisuus ja määrä  eräissä maaprofiikissa. (A = orgaanisen  aineen osuus  
maassa,  %, B  = ureaasin määrä, G = ureaasin  aktiivisuus,  D = pH, E kalsiumpitoisuus).  

(b)  Sample containing  high  levels of calcium. 

(b) Normaalia enemmän  kalsiumia sisältävä  näyte. 
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Fig.  4. Effect of calcium on  urease distribution in soil.  
Kuva  4. Kalsiumin  vaikutus ureaasin  jakautumiseen maassa. 
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As  far as  the  samples  collected  in the spring  are concerned,  the  shape  of  

the curves  for the different levels  of  calcium  was  very  similar.  Each pair  of  

points  at  1 cm  intervals  was  subjected  to a  t-test  in order to  determine if there  

was  any statistically  significant  difference between them. A significant  dif  

ference at  the  1 % level  was found at  a  depth  of  4.5 cm,  and at the 5  % level 

at a depth  of  5.5 cm. The difference at  all other depths was non-significant.  

In the case  of  samples  taken in autumn 1972, the  two average curves  were  

very  dissimilar in shape.  A similar  type  of t-test was  not carried out on these 

two curves  since they  intersect each  other. Instead,  the depths  at  which the 
first  peak  in the amount of  urease occurred  was  taken and an average value 

for each of  the  two groups calculated. A  t-test was  then carried  out so as  to 

determine the significant  difference between the two average peak  depths.  

The  average depth  of  the first  peak  of  the material  with a  normal calcium 

content was  2.  o  cm, and for the  material with a high  calcium  content 4.4 

cm.  There was  a significant  difference between the position  of  the peaks  at  

the 1 %  risk  level The presence of  high  levels  of  calcium thus produced  a  shift 

in position  of  the first  peak  of  maximum urease  content of  2.4  cm.  In addition,  

the peak  for the material with  a  normal calcium content was  clearly  situated  

in the humus layer,  yet  that for the material with  a  high  calcium content was 

clearly  below the  humus/mineral  soil  interface (3.4  cm).  The  limits of  the 

abnormally  high  calcium level in all the samples containing  high levels  of  

calcium coincided almost exactly  with  the liumus/mineral  soil  interface (cf.  

Fig. 4).  

In  the  laboratory  experiment  designed  to determine whether or  not urease 

is  adsorbed by soil colloids and whether calcium has a disturbing  effect  on 

this  process,  the  actual  depth  to which  the  urease  passed  is  not so  important,  

but rather the  different depths  to which urease passed  when the two cores  

are  compared.  Addition of  an urease  solution onto the top  surface  of  the core  

is  perhaps  not quite  the  same as  the excretion of  ureases  by  micro-organisms  

at different levels  throughout  the soil. However,  as  the very topmost layer  of 

the cores  was  rather loosely  packed  it would  seem highly  likely  that some  of 

the urease  solution would pass  at least a little way  down into the  core  before 

it would come into contact with an adsorbing  surface. The results  of  the  

experiment  can  be seen in Fig. 5.  In  the  case  of  the core  sample  containing  

normal levels  of  calcium,  most of  the urease was adsorbed within the first  

2  cm of  the core, with a  maximum amount  at  a depth  of 0.5 cm.  On the other 

hand, the  maximum amount of  urease  in the core  representative  of  samples  

with high  calcium levels was  found at a depth  of  2  cm,  and extended down 

to a depth of  about 3.5 cm. The distribution of  urease  in the former sample  

was much narrower  than that in the latter case.  Neither of the effluents 

which passed  into the 50  ml  volumetric  flasks  exhibited any  urease  activity  

at all. 
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4. DISCUSSION 

As  fas as  the distribution of urease  in the  soil is  concerned,  the results  

agree quite well with those obtained by  other  workers  (Kuprevich  & 

Shcherbakova 1971, Conrad 1942, Skujins  & McLaren 

1968)  in that most of  the  urease  was  to be  found in the first  5 cm of  the soil  

profile,  with  the maximum level falling  within  the  humus layer.  However,  in  

samples taken from plots  which had been heavily  treated  with lime,  the 

maximum level  of  urease  was  displaced  downwards into the soil to a  depth of  
4—5 cm. This coincided with the first  Icm of  the mineral soil  layer. Although  

no determinations of  the total or  available nitrogen  in the soil  profile  were  

carried  out,  determination of  the organic  matter content within  the soil  profile  

was  sufficient  to  permit estimation of  the humus/mineral  soil  interface  so  that 

any peaks  in the amount of  urease  present  in the  soil  could be  referred to some 

point  in the soil profile.  

The exoenzymes which are concerned with the  breakdown of  macro  

molecules of  a  nitrogenous  character are  to  be  found in the part  of the humus  

layer  where the  plants  residues are  relatively  unchanged,  i.e.  the L and F 

layers  of  the humus layer.  However,  they  will  be present  to some extent  in  

deeper  parts  of  the soil  too, since some of the  material will be carried  down 

into the soil  by  rainfall,  and also  arise  from the breakdown of  micro-organisms  

at greater depths in the soil  (Burg  e s s & Raw 1967). 

On the other hand,  the production  of ureases  is  likely  to occurr  lower down 

in the humus layer  and in the first  few centimeters of  the mineral soil layer  
where the presence  of  nitrogenous  macro-molocules would be relatively  re  

stricted. The reason  for this  is  that  urea is  only weakly  bound to soil  colloids  

and would tend  to leach downwards through  the humus into the  mineral soil,  

and also  due to the fact that urea arises  from the breakdown of  purine  and 

pyrimidine  bases  and of  some amino acids  which have a much wider distribu  

tion in the  soil.  Urea also  forms part  of  the  excretory  products  of  the soil  
fauna. The sharp  rise  in the amount  of  urease  present  in  the unlimed soil  found 

in this study  down to  a depth  of 2—3 cm and subsequent  gradual  decline 

down to the  10 cm  level  would appear  to lend weight  to this  argument.  

The small  experiment  which was  carried  out to try  to determine whether 

or  not urease  is  adsorbed  by  soil  colloids  showed that the adsorption  capacity  

of  the soil in question  for urease,  under normal conditions,  is  high  enough  to 
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adsorb most of  the ureases  at  tlieir place  of  formation. Further  elution did not  

cause  their displacement  to any  great extent. Such a phenomenon  is  borne 

out by  the findings  of Pine k & Allison (1960)  and Ben oi t & 
S  t a  r  k  e  y  (1967).  Thus,  as urease  is  usually  bound at  its  site  of  production,  

the distribution of  urease  in the soil  would indicate where the  urea  is produced 

and also  to  where  any  unhydrolysed  urea has  been carried. The distribution 

profile  of  urease  in the  soil  thus appears to comprise  two profiles:  one sharp  

peaked  profile found mostly  in the humus layer  which represents  the main 

site  of  urea production,  and one broad based profile  found in the humus and 

mineral soil  down to a  depth  of  at  least 10 cm  from the top  of  the humus layer,  

which  corresponds  with  the extent to which urea is  carried  down into the  

mineral soil,  as  well as  minor sites of  urea formation. 

Although  the  material used for determining  any seasonal variations in 

the  amount of  urease  present  in the soil  samples  was  rather limited, some 

conclusions can be drawn. The most  interesting  phenomenon  which  was  

observed is that rather a large  amount of  urease  is present  in the  soil  in early  

spring.  This presumably  represents  the  basic level of  soil  urease  and includes 

urease  which  has been produced  in previous  years.  The spring  samples  were  

taken immediately  after the  surface snow had melted which would hardly  

allow enough  time for the current year's  production  of  urease  to build upto 

any  appreciable  level.  Even though the  surface  snow  had melted,  many of  the  

10 cm cores  were  almost  completely  frozen and microbial activity  would be 

almost totally  suppressed.  Precipitation  during  the  previous  autumn presum  

ably  did not remove  appreciable  amounts  of  urease  from the  humus layer  

since,  although  the levels  of  urease  in spring  were  lower than those  in autumn,  

the profiles  rather closely  followed each  other as  far as  vertical distribution 

is  concerned (cf.  Fig.  2).  Similarly  the effect  of soil  freezing  did not  seem to 

decrease the amount of urease in the soil. 

Some differences do seem to be evident in the  actual amount of  urease  

which is present  in the autumn samples  containing  normal amounts of  

calcium as  compared to those collected in the  spring  of  the same year. As it 

appears that urease  is  adsorbed at or  near  its site of  formation,  urease  pro  

duced during  the  spring  and summer as  a result  of litter breakdown will 

obviously  build up. The profile  of  the  amount of  urease  present  in the autumn 

shows  just such  an increase,  and it is  found within  the  humus layer  where an 

increase would be  expected  (cf.  Fig.  2).  

Thus the difference between the amounts of  urease  present  in the spring  

and autumn represents  the  total amount  of  urease  produced  during  the  spring,  

summer and autumn minus losses  due to microbial breakdown and possible  

slight losses due to leaching.  

The experiment  designed  to determine the  effect  of  high levels  of  calcium 

on the  distribution of  urease along  the soil  profile  produced  some interesting  
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results.  Firstly,  calcium  applied  as  limestone was  found to be  retained almost  

exclusively  in the humus layer  even  efter  ten years.  Chemical  analysis  showed 
that the limit of  elevated amounts of  calcium coincided almost exactly  with 

the humus/mineral  soil  interface. Secondly,  the peak  in the  amount  of  urease  

in the samples  collected  in autumn which contained large  amounts of  calcium  
was  displaced  by  about 2.4 cm from that for samples  collected at  the same 

time but  having  normal  levels  of  calcium.  The profile  for  samples  collected  in 
the  spring  which had normal and abnormally  high  levels  of  calcium  were  not 

statistically  different except  at  depths  of  4.5 and 0.5  cm.  There could  be  three 

possible  reasons  for  this  displacement  in the peak  of urease  activity:  

a)  As  the adsorbing  ability  of  the  soil  for urease  seems  to be  dependant  

on the amount of colloids present, then the presence  of  large  quantities  

of  divalent calcium  ions,  which perhaps would be adsorbed in prefer  

ence  to the urease  molecules,  would  increase leaching  of  urease  into the 

lower strata of  the  soil. 

b) The high  pH values associated with the high  levels  of  calcium  may 

have a localised suppressing  effect  on the  production  of  urease  by  

soil  micro-organisms.  

c) Urease production  may be induced by  the presence  of  urea in the 

surrounding  soil  solution but as  a result of  the high  pH values, urea 

would be broken down at a much faster  rate,  and a greatly  reduced 

level of  urease  production  would be  sufficient  for  the rapid  removal  of  

urea from within the immediate vicinity  of  the  micro-organisms  pro  

ducing the  urease, resulting  in the  rapid removal of  the induction 

stimulus. 

The results  from these experiments  and the available  literature indicate 

that the third explanation  is  most likely  to be true. According  to  P e  e  1 e 

(1936)  for instance,  saturation of  a Volusia silt  loam with calcium  ions gave  

a sorption  value of  22 % when Azotobacter chroococcum was  mixed  with the 

loam. Untreated loam gave a  value of  100 %. Although bacteria are  not 

completely  equivalent  to enzymes  in this  respect,  the high  level  of calcium 

encountered in the  samples  and the relatively  low colloidal  content typical  of  

morain with a cover  of mor  humus obviously  greatly  decreased the ability  of 
the colloidal material to adsorb urease.  Calcium or  higher  than normal pH 

values are  not likely  to inhibit urease  activity  or  production  since calcium  is  

generally  regarded  as  having  a  promoting  or  beneficial  effect  on the processes 

involved in the  breakdown of organic  material. Such a  hypothesis,  or  the  one  

proposing  a reduced level  of  urease  induction resulting  from a lower level  of 

urea in the surrounding  soil solution,  do not explain  the greatly  increased 

levels  of  urease  found in the top  of  the mineral  soil  layer  just below the layers  

containing  elevated levels  of calcium.  Although  the material collected in 
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spring  showed no shift  in the peak  of  the amount of  urease present,  there was  

some significant  differences in the amount of urease  present  at a depth of  

4.5 and 5.5  cm. In this  case,  the  difference is found only  a  short  distance below 

the high  calcium limit, as  was  the case  for the  samples  collected in the au  

tumn. The small  leaching  experiment  also  indicated that the presence of  

calcium ions reduces  the ability  of  the soil  colloids  to  adsorb urease. 

The method used for determining  the relationship  between acidity  and 

urease activity  has been rather successful  in that the range of  pH values, 

3.8 —6.5, which were  used in the study  covers  the range that is  likely  to be  

found in the humus and mineral soil  layer  of  Finnish  forest  soils.  Such  infor  

mation is essential  if  measurements are  to  be made aimed at determining  the 
actual  amount  of  urease  present.  As  has already  been  mentioned,  incubations 

carried  out in buffer solutions do not give  values which  are  representative  of  

the conditions  prevailing  in the soil  since different buffers, i.e. solutions 

containing  organic  or  inorganic  ions,  can  have an activating  or  inhibiting  

effect  on the activity  of  urease.  The curve  for pH and urease  activity  repre  

sents the average values for ureases  which are  most probably  derived from 

different sources  and in this  study  it  has not been possible  to  separate the 

individual ureases  out and determine the effect  of  pH  on the activity  of each 

of them. The curve  which has  been obtained does however show that there 

is  appreciable  activity  even  at  pH  values as  low as  3.8. 



5. SUMMARY 

In order to determine the  distribution of urease  in a forest soil, a number 

of  samples  were  taken down to a depth  of  10 cm in a 50  year old pine  stand 

growing on an MT 1 )  site in Heinola (61°,  11' N;  26°,  2' E).  The samples  in  

cluded the whole of  the  humus layer (on  this  site 3.4 cm thick) and a part  of  

the mineral soil  layer.  Urease  activity  was  determined by  incubating  1 cm 

thick (19.7  cm
3 ) sample  sections with  urea at 30°  C and  then determining  

colorimetrically  how much urea remained unhydrolysed.  Information  about 

the effect of  pH on the activity  of  urease  over  a pH  range of 3.9—6.5 was  

obtained. 

The site  in  question received calcium treatment on some of  the plots  and 

samples  containing  higher  than normal amounts  of calcium were analysed  

to determine the distribution of  this calcium and its effect on the distribution  

of urease.  

A small laboratory  experiment  was  set  up designed  to show whether 

urease is  adsorbed  by  soil  colloids,  and also  to give  further information about 

the effect  of  calcium on this adsorption  process.  

The results  of  the  study  can be summarized as  follows: 

1) The  presence of  urease in this particular  site was  demonstrated,  and 

in some of  the samples  was  found to extend  down to a depth  of  10 cm. How  

ever,  the  highest  levels were  restricted  to the humus layer  and a gradual  

decline was  apparent  with  increasing  depth.  

2) Some apparent  differences existed in the distribution of  the  amount of 

urease present  in the soil during  the  spring  and autumn. The  average curve  

for the  samples  collected  in the  spring  showed a decrease  from the surface  of 

the soil downwards,  while that for the autumn had a definite peak  in the 

humus layer  at a depth of between 2  and 3 cm. 

3) The effect  of  pH over  the range 3.9—6.5 was  determined and the 

activity  even  at  such  a  low pH value as  3.9 was  found to  be  quite  appreciable.  

4)  The  presence of  large  amounts of  calcium in the humus layer produced  

a downward displacement  in the peak  of  the maximum amount of  urease of 

2.4  cm.  High levels of  calcium (  >1.5 mg Ca/cm 3 soil)  were  restricted  almost 

exclusively  to the humus layer  because  the limit of  abnormally  high  calcium 
coincided with  the  humus/mineral  soil  interface (15  % organic  matter). The 
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displaced  peak  for urease  was  found at  a depth  of  4.4 cm, the humus/mineral  

soil  interface lying  at  approx. 3.4 cm.  No such  displacement  was  found in the  

cause  of  the material collected in the  spring.  

5) On the basis  of  the conclusions made in 4),  and the results  of  the  small  

laboratory  experiment,  it seems  that the  displacement  of  the urease  peak  is  

caused by  preferential  adsorption  of  the  divalent calcium ions. The freed  

urease  is then translocated along  the soil  profile  by percolation  to a  site  where 

there is  no longer  an excess  of  calcium ions and adsorbed. 

6) It appears that the organic  and inorganic  colloids  found at this  site  

have sufficient adsorbing  ability  to bind  the small amount of  urease  formed 

by  the soils'  micro-organisms  during  the  course  of  their metabolism. 



UREAASIN AKTIIVISUUS JA JAKAUTUMINEN METSÄMAASSA 

Seloste  

Uroaasin  jakautumista metsämaassa  selvitettiin  eräässä  Heinolassa  sijaitsevassa  

(61°11'N, 26°02'E) 50-vuotiaassa  mustikkatyypin männikössä.  Näytteet, jotka otettiin 

10 cm  syvyyteen  saakka,  sisälsivät keskimäärin  3.4 cm  paksun humuskerroksen  koko  
naan ja osan kivennäismaata.  Ureaasin aktiivisuus määritettiin inkuboimalla  1 cm 

paksuisia  näyteleikkeitä  (19.7 cm
3 ) urealla  30°  C  lämpötilassa  ja määrittämällä  tämän  

jälkeen kolorimetrisesti,  paljonko ureaa oli  jäänyt hydrolysoitumatta.  Maan happamuu  

den  vaikutuksesta  ureaasin  aktiivisuuteen  saatiin  havaintoja  pH-alueelta 3.9—6.5. 

Koemetsikössä  eräät koeruudut oli  kalkittu.  Normaalia  suuremman määrän  kal  

siumia sisältävät  näytteet analysoitiin, jotta voitiin  selvittää  kalsiumin  jakautuminen 

ja tämän  vaikutus  ureaasin  jakautumiseen. 

Laboratoriokokeiden  avulla  pyrittiin  selvittämään, adsorboivatko  maakolloidit  
ureaasia  ja miten  kalsium  vaikuttaa  tähän  adsorptioon. 

Tutkimuksen  päätulokset olivat  seuraavat:  

1. Ureaasia  esiintyi  tällä  kasvupaikalla  yleisesti,  eräissä  näytteissä  10 cm syvyy  

teen  saakka.  Suurimmat ureaasimäärät  keskittyivät  kuitenkin  humuskerrokseen  

ja määrä pieneni  vähitellen  syvyyden  kasvaessa.  

2.  Keväällä  ja syksyllä  maan ureaasimäärien jakautumisessa oli  joitakin selviä  

eroja. Keväällä  kerättyjen näytteiden perusteella  saatu keskimääräinen  käyrä  

osoitti  ureaasin  määrän  vähenevän  pinnasta alaspäin siirryttäessä,  kun taas  syk  

syllä  ureaasilla  oli  selvä  huippu humuskerroksessa  2—3 cm  syvyydessä.  

3. Happamuuden vaikutus määritettiin pH-alueella  3.0—G. o. Vielä pH-arvolla 3.9 

ureaasin  aktiivisuus oli selvästi  havaittavissa.  

4. Suuri kalsiummäärä  humuskerroksessa  siirsi  ureaasin maksimia  osoittavaa huip  

pua  2.4  cm  alaspäin. Suuret  kalsiummäärät  (211- 5 mg Ca/cm
3  maata) rajoittuivat  

melkein  yksinomaan humuskerroksen,  sillä  epätavallisen korkea  kalsiumtaso  sat  

tui  yhteen humuskerrokseen  ja kivennäismaan  vaihettumisvyöhykkeen kanssa  

(15  % orgaanista ainetta).  Ureaasin  määrän  maksimikohdan  havaittiin  siirtyneen 

4.4 cm syvyydelle,  humuskerroksen  ja kivennäismaan  vaihettumisvyöhykkeen  
ollessa 3.4 cm syvyydessä.  Vastaavaa  siirtymää  ei  havaittu  keväällä  kerätyssä  

aineistossa.  

5. Kohdassa  4 tehtyjen päätelmien  ja laboratoriokokeiden  tulosten  perusteella 

näyttää siltä, että ureaasin  siirtymisen  syvemmälle  maahan  aiheuttaa  kaksiarvoi  
sen kalsium-ionin  ureaasia  voimakkaampi adsorboituminen.  Näin  vapautunut 

ureaasi  siirtyy  maaprofiilissa alaspäin  tasolle, jossa ei  enää  ole  ylimäärin kalsium  

ioneja, ja adsorboituu  siihen.  

6. On  ilmeistä, että  tällä  kasvupaikalla  orgaanisilla ja epäorgaanisilla  kolloideilla 
oli  riittävä  adsorptiokyky  sitomaan  sen pienen määrän  ureaasia, jonka maan  mikro  

organismit muodostivat  aineenvaihdunnassaan.  
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ALKUSANAT 

Käsillä oleva tutkimus  otettiin vuonna 1971 käytännön  metsätalouden 

esittämän toivomuksen perusteella  Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimus  

osaston  työohjelmaan.  Tarkoituksena oli  tehdä olemassa olevilla  koekentillä  

yksittäisten  puiden  kasvureaktioihin  perustuva  nopea selvitys  typpilannoi  

tuksen tarpeesta  Pohjois-Suomen  ojitetuilla  soilla.  Kenttätyöt  saatiinkin 

toteutetuksi suunnitelmien mukaisesti vuosina 1971 ja 1972 silloisen  Typpi  

Oy:n  osittain  rahoittamana. Tutkimuksen julkaisukuntoon  saattaminen on 

sittemmin jonkin verran  viivästynyt  paitsi  sen vuoksi,  että aineiston käsit  

tely  on ollut  odotettua vaikeampaa,  myös  määrärahojen  ja työvoiman  puut  

teen takia. 

Tekijöistä  Eero Paavilainen on suunnitellut tutkimuksen sekä  

johtanut  kenttätyöt  ja julkaisun  laatimisen.  Jaakko Simpanen  on  

suunnitellut ja valvonut laskentatyöt  sekä kirjoittanut  luvun »232. Kovari  

anssianalyysi».  Kenttätöissä ovat  tunnollisina ja taitavina tutkimusryhmien  

johtajina  toimineet metsäteknikot Jorma Issakainen ja Kalle 

Nevanranta, Suontutkimusosastossa ovat  tutkimuksen parissa  kauim  

min työskennelleet  rouvat Airi Piira ja Raija  Vakkuri  sekä nti  

Sanelma Niemi. Käsikirjoituksen  ovat  lukeneet professorit  Olavi  

Huikari,  Yrjö Vuokila ja Hannu Väliaho. 

Esitämme parhaat  kiitokset  kaikille edellä mainituille ja muille tutkimus  

työssä  avustaneille sekä Typpi  Oy:lle  (nykyinen  Kemira  Oy)  tutkimusapu  

laisten  palkkaamista  varten saadusta  apurahasta.  
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1. JOHDANTO 

Kenttäkokeista saadut tulokset osoittavat,  että haluttaessa lisätä  lannoi  

tuksella  puiden  kasvua,  on niukkaravinteisimmilla,  etenkin rahkaisilla soilla 

käytettävä  fosforin  ja kaliumin  lisäksi  myös  typpeä  (esim.  Huikari 1961,  

1964 a, 1973, Heikurainen 1967, Paavilainen 1972,  1974). Kasvu  

paikan  ravinteisuuden lisääntyessä  typpilannoituksen  tarve  vähenee. Tar  

koin ei  kuitenkaan vielä tiedetä,  missä  ravinteisuustasossa typellä  ei  ole  enää 

puuston  kasvua  parantavaa  vaikutusta.  Tämä taso on  ilmeisesti riippuvainen  

paitsi  suon luontaisesta ravinteisuudesta myös mm. puuston laadusta,  

ojituksen  iästä ja kuivatuksen  tehokkuudesta,  turvekerroksen  paksuudesta  
sekä eri  ilmastotekijöistä.  

Käytännön  metsänparannustoimintaa  varten tarvitaan tietoja  erityisesti  

siitä, mikä merkitys  ilmastolla  on typpilannoituksen  tarpeeseen  ojitetuilla  

soilla.  On muun muassa  aihetta olettaa,  että  puille käyttökelpoisen  typen  

määrä on Suomen pohjoisimmissa  osissa,  joissa  ravinteiden mobilisaatio  on  

maan alhaisen lämpötilan  vuoksi  hidasta,  pienempi  kuin vastaavan ravintei  

suusluokan soilla Etelä-Suomessa. Tutkimustuloksia,  joiden  perusteella  voi  

taisiin  päätellä,  onko typpeä  käytettävä  Pohjois-Suomen  suometsien lannoi  

tuksessa ravinteisemmilla kasvupaikoilla  kuin Etelä-Suomessa,  on tähän 

mennessä kuitenkin julkaistu  varsin vähän (vrt.  Huikari 1973).  

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää  lannoituksen aihe  

uttamaa kasvureaktiota  sekä tämän perusteella  typpilannoituksen  tarvetta 

Pohjois-Suomen  ojitetuilla  rämeillä. Erityisesti  on haluttu saada lisävalais  

tusta kysymykseen,  onko typpeä  käytettävä  sanotulla alueella myös  luontai  

sesti  runsasravinteisten rämeiden lannoituksessa. Tutkimuksessa  on myös  

pyritty  selvittämään,  mikä vaikutus  lannoituksen jälkeiseen  puuston  kas  

vuun on suotyypin  ohella ojituksen  tehokkuudella ja turvekerroksen pak  

suudella. 

Varsinaisen Pohjois-Suomen  alueella on niin vähän lannoituskokeita sekä  

tutkimustarkoituksiin  sopivia  käytännön  metsänlannoituskohteita,  että ai  

neiston keruuta jossakin  määrin myös  tämän alueen ulkopuolelta  on pidetty  

tarpeellisena.  Pohjois-Suomella  tarkoitetaankin tässä yhteydessä  Suomen 

pohjoispuoliskoa  eli Keski-  ja Pohjois-Pohjanmaata,  Kainuuta sekä Lapin  

etelä- ja keskiosia.  



2. AINEISTO JA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

21. Tutkimusalueet 

Tutkimukseen pyrittiin  alunperin  saamaan mukaan kaikki  ne  Suomen 

pohjoispuoliskossa  sijaitsevat,  vuonna 1965 tai sitä  aikaisemmin perustetut  

lannoituskokeet,  joissa  voitaisiin selvittää typpilannoituksen  tai  ainakin 

NPK-lannoituksen vaikutusta  puuston  kasvuun.  Määrärahojen  niukkuuden 

vuoksi  tästä tavoitteesta oli tingittävä.  Aineistoon sisältyvät  kuitenkin kaikki  
tärkeimmät Metsäntutkimuslaitoksen ja metsähallituksen toimesta Pohjois  

suomeen perustetut  kokeet,  joista ei ole  julkaistu  aikaisemmin tutkimus  

tuloksia. Lisäaineistoa on kerätty  Keskusmetsälautakunta Tapion  Kajaanin  

metsänparannuspiirin  toimesta yksityismaille  perustetuilta  lannoituskokeilta 
sekä eräiltä käytännön  lannoitusalueilta. Kuvasta 1  nähdään tutkimus  

alueiden sijainti.  

Taulukosta  1 havaitaan,  että  tutkimusalueet poikkeavat  toisistaan varsin 

paljon  paitsi  suotyypin  myös  mm. ojituksen  iän ja puuston  laadun puolesta.  

Osa koekentistä on ojitettu  jo 1930-luvulla, kun taas nuorimmat ojitukset  

ovat  vuodelta 1959. Koepuiden  keskipituus  vaihtelee  2  m:stä 8  m:iin ja niiden 

keskimääräinen rinnankorkeusikä  5  vuodesta 61 vuoteen. Kun lisäksi  otetaan 

huomioon,  että lannoituksen ikä  vaihtelee ja että myös  lannoituksessa käy  

tetyissä  ravinteissa  ja niiden määrissä  on huomattavia eroja  eri tutkimus  

alueiden välillä,  todetaan aineiston olevan sangen heterogeeninen.  

Luotettavimman ja selvimmän  perustan  tutkittavien kysymysten  tar  

kastelulle  muodostavat Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston nel  

jälle  eri  paikkakunnalle  (Haapavesi,  Vaala, Rovaniemi,  Sodankylä)  perusta  

mat  täysin  vaihdellut faktorikokeet.  Eräitä  koekenttiä,  joilla  on vain yksi  

lannoituskäsittely  (yleensä  NPK),  on otettu tutkimukseen mukaan sen  vuok  

si,  että niillä voidaan selvittää lannoituksen jälkeisen puuston  kasvun  riippu  

vuutta suotyypistä,  ojituksen  tehokkuudesta ja turpeen  paksuudesta.  

22. Kenttätyöt  

Lannoituksen aiheuttamaa kasvureaktiota selvitettiin mittaamalla koe  

aloilla kasvavien puiden  vuotuinen pituus-  ja sädekasvu. Koepuut,  joita  
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Kuva 1. Tutkimusalueiden  sijainti.  Kuvaan  on merkitty Ilmatieteen  laitoksen  laskema  kasvu  
kauden  tehoisa  lämpötilan summa (keskimäärin  vuosina 1941—1970). 

Fig.  1. Location  of  the  experimental  areas. The  effective  temperature sum  for the  growing season (average  
for  the  period 1941—1970)  calculated  by  the  Finnish  Meteorological Institute  is  marked  on the  figure.  
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Taulukko  1. Tutkimusaineistoa  koskevia  koealatietoja.  

Table 1. Sample plot  information concerning the study material. 

1) Suotyyppi Huikarin  (1952)  mukaan Peatland site  type  according  to  Huikari (1952).  

2)  180  havaintoa  v. 1971. Vuoden  1972  mittaustuloksia  on käytetty  vain  puuston pohjapinta-alan 
laskennassa. 180 observations  in  (he  year  1971. Results  of  measurement  in  1972 have  been  used only  
when  calculating the basal  area. 

N:o 

No 

Tutkimusaine 

Experimental  
area 

Suotyyppi 1) 

Peatland 

site type 

Ojitettu 

vuonna 

Ditched 

in the year 

Koepuut  — 

Keski- Ttinmin- 

pituus, m korkeus-  

ikä,  v. 

Age at  

Mean 1.3 m 

height,  m years  

Sample  trees 

Puiden lukumäärä 

Number oi trees 

Pituus- Säde- 

kasvu kasvu  

mitattu mitattu 

Height Radial 
growth growth 

measured measured  

1. Yli-Olhava, LhK, RhK, RhN,  1933 4 12 160 292 

Vittasuo  SsN, SsR  
2. Pudasjärvi  1955 7 28  267 — 

Susivaara   RhN 

3. Puhos, Hai-  

suoja + Iso- 1956 8 31 134 — 

lehto   RhN 

4. Puolanka,  
Siltala   PsR 1959 5 18 102 2)  

5. Törmänmäki 
..

 PsR 1959 5 20  99 a)  
6.  Mieslahti  SsR, PsR, IR 1959 3 9 95 2)  

7. Vuolijoki   IR 1959 3 9 — 
2  \ 

8. Säräisniemi,  

Apaja+ 
Erkkola   SsR,  PsR,  IR 1959 4 18 186 21 

9. Nuojua  IR 1959 8 61  102 2\ 

10. Vaala   LK,  RhK,  RhN,  1937 5 39  444 557 

SsR, PsR,  IR 

11. Hyrynpuro ....  PsR 1933 4 13 31 2\ 

12. Puokiovaara 
..
 LR 1959 4 24  102 2-1 

13. Muhos   SsN 1935—1937 5 24  324 

14. Haapavesi, 
Piipsanneva 

...
 RhN 1933 5 23 797  421 

51. Kivalo, 

Alajärvi   SsR 1936 3 11 180 
— 

52. » PsR 1936 3 12 102 
—  

53. » PsR 1936 3 11 102 
—  

54. » SsR 1936 3 9 270 — 

55—57.  Kivalo, 

Leipimaa  PsR 1957 2 5 1 082  — 

58. Kivalo, Mortti PsR 1956 2 6 698  
.—-  

59. » PsR 1956 3 17 488 278 

60.  Moitasuo   SsR 1939 4 20 120 97 

61. Uuravaara  
....

 SsR 1954 4  16 119 78 

62. Suoloma-aapa .  RhR,  SsR,  PsR  1935 4 15 240 201 

63. Ranua   LR, SsR 1955 4 17 100 59 

64. Kolari,  
Teuravuoma 

..
 LR 1950 2 5 110 

— 

65. Pyhäntä,  
Röhisevä   IR, TR, RaR  1956 4 20 139 103 

66. Reisjärvi,   

Teeriharju ....  PsR 1959 3 7  347 —  

Yhteensä — Total 6940 2266 
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pyrittiin  saamaan 10—20 kpl  koealaa kohden,  valittiin mikäli mahdollista 

relaskoopilla  koealan kulmista ja keskeltä  (ks.  Kuusela 1966).  Jos relas  

kooppimenetelmää  ei  voitu  käyttää  esim. puuston  harvuuden vuoksi,  koe  

puut valittiin systemaattisesti  koealan  eri osista. Sarkaleveyskokeilta  koe  

puut otettiin siten,  että ne edustivat  tasaisesti  saran eri osia. Vuotuinen 

pituuskasvu  mitattiin  1 cm:n tarkkuudella ja sädekasvu rinnankorkeudelt-a 

(kairanlastuista)  0.01  mm:n tarkkuudella ottaen kummassakin  tapauksessa  

mukaan kaksi  lannoitusta edeltänyttä  vuotta. Kenttämittaukset tehtiin 

vuoden 1971 elo—lokakuussa. 

Koealatietoina merkittiin muistiin 

suotyyppi  Huikarin (1952)  mukaan 
-  ojitusvuosi  ja käytetty  sarkaleveys  (luokat:  o—lo, 11—20,  21—30 m  

jne.) sekä  

lannoituksen suoritusaika ja -tapa.  

Jotta lannoituksen vaikutusta ja sen riippuvuutta  eri  tekijöistä  voitaisiin 

selvittää myös  puukohtaisesti,  tehtiin jokaisen  koepuun  osalta  lisäksi  seu  

raavat muistiinpanot:  

koepuun  pituus  (m)  ja kuoreton läpimitta  (cm)  sekä  rinnankorkeusikä 

--  koepuun  etäisyys  lähimpään ojaan  (luokat:  o—s,  6—lo, 11—15 m jne.) 

■— turpeen paksuus  koepuun  vieressä (luokat:  alle 20,  21 —50, 51 —100,  101— 

200  ja yli  200 cm)  

—•  koealan suotyypin  sisäistä  kasvupaikkavaihtelua  osoittava ns.  pienmuoto  

koepuun  välittömässä läheisyydessä  (ruohoisen  ja heinäisen,  suursaraisen,  

piensaraisen,  varpuisen,  rimpisen,  rahkaisen tai  karhunsammaleisen kas  

villisuuden vallassa oleva pinta).  

Koealoilla 4—9,  11—12 selvitettiin lisäksi  pohjapinta-alakeskipuumene  

telmää (Kuusela  1966)  hyväksi  käyttäen  koko  puuston  pohjapinta-ala  ja 

sen vuotuinen kasvu.  Kenttätöissä ja tulosten laskennassa  noudatettiin 

Paarlahden ja Ravelan (1973)  laatimia ohjeita.  Kenttämittaukset 

tehtiin vuoden 1972 syys—
lokakuussa. 

23. Aineiston käsittely  

231. Yleistä 

Tutkittavien kysymysten  selvittelyn  kannalta olisi  toivottavaa,  että eri 

tutkimusalueilta saadut tulokset voitaisiin tarvittaessa yhdistää  ja koko  

aineisto  käsitellä yhtenä  kokonaisuutena. Aineiston yhdistämisen  mahdolli  

suutta tutkittiinkin mm. analysoimalla  lannoittamattomien puiden kasvuja.  
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Esimerkkinä  tässä  yhteydessä  saaduista  tuloksista  esitetään kuva  2,  josta  

nähdään lannoittamattomien koepuiden  kovarianssikorjattu  kasvu  eri ilmas  

toalueilla. Kuvasta  ilmenee, että koepuiden  kasvu  ilman lannoitusta vaih  

telee huomattavasti eikä noudata lukuisissa  tutkimuksissa  todettua säännön  

mukaisuutta,  jonka  mukaan kasvu  alenee kasvukauden tehoisan lämpösum  

man pienentyessä  ja kasvualustan ravinteisuuden vähentyessä  (vrt. esim. 

Lukkala 1929, 1937, Heikurainen 1959, Huikari ym. 1967, 

Seppälä  1969, 1972). Yhdistettäessä  useilta tutkimusalueilta  saatuja  

tuloksia on aineiston heterogeenisuus  siis  aiheuttanut niin suurta vaihtelua,  

että siihen on suureksi osaksi  peittynyt  kasvualustan ravinteisuuden ja 

ilmaston vaikutus.  Tämän ja muiden analyysien  perusteella  tultiin siihen  

tulokseen,  että  aineiston suuren  vaihtelun vuoksi on jokaiselta  koekentältä 

saadut tulokset laskettava erikseen. 

Tulokset on laskettu kahdella eri tavalla. Toisaalta on selvitetty  lannoi  

tuksen eri koekentillä  aiheuttamat koealakohtaiset reaktiot ja toisaalta on  

selvitetty  yksittäisten  koepuiden  kasvureaktioiden riippuvuutta  lannoituk  

sesta  ja muista  tutkittavista tekijöistä.  

Myöhemmin  tuloksia esitettäessä  tutkimusalueet on jaettu  kahteen  ryh  

mään. Toinen niistä käsittää koekentät,  jotka  ovat olleet lannoitettaessa 

suotyypiltään  letto-, ruoho-  ja suursararämettä eli niin ravinteisia rämeitä,  

ettei niiden lannoituksessa ole pidetty  typen  käyttöä  yleensä tarpeellisena  

(esim.  Huikari & Paavilainen 1972).  Eräät  näistä koekentistä  ovat 

olleet ennen ojitusta  ja metsän uudistamista vastaavan ravinteisuusluokan 

nevoja  tai korpia.  Toinen tutkimusalueiden ryhmä  käsittää  ensiksi mainit  

tuja  niukkaravinteisemmat piensara-,  tupasvilla-,  isovarpuiset  sekä  rahka  

rämeet. Niistäkin  osa  on ollut  aikaisemmin  ennen ojitusta  ja uudistamistoi  

menpiteitä  vastaavan ravinteisuusluokan nevoja  tai korpia.  Mikäli suotyyppi  

on vaihdellut saman koesarjan  sisällä on koealakohtaisia tuloksia laskettaessa 

kokeen  katsottu edustavan sitä suotyyppiryhmää,  johon  suurin osa  kokeesta  

on kuulunut. Suotyyppieroista  johtuvaa  kasvun  vaihtelua on ko.  yhteydessä  

tarkasteltu  yksittäisten  puiden  kasvureaktioiden avulla, kuten jäljempänä  

tullaan esittämään. 

Laskettaessa koepuukohtaisia  tuloksia on kovarianssianalyysissa  käy  

tetty  seuraavia muuttujia:  

Merkintä Luokka  tekijät  Merkintä Kegressiotekijät  

Xi Ravinteisuusluokka  Z
1 

Puun  rinnankorkeusikä  

Xii  Suon  päätyyppi Z
2 

Puun  pituus lannoitettaessa  
Xiii  Suotyypin pienmuoto Z

3 
Puun läpimitta ( lan-  
noitettaessa  

Xiv  Turpeen paksuus  Z 4  Puun  pituuskasvu  ennen lan-  
x

v  Sarkaleveys  noitusta  (2:n lannoitusvuotta  
XVI Puun  etäisyys  ojasta  edeltävän  vuoden  keskiarvona)  
X

VIT Lannoitus  Z
5 

Puun  sädekasvu ennen lannoi-  

tusta (2:n lannoitusvuotta  
edeltävän  vuoden  keskiarvona)  
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Kuva 2. Lannoittamattomien  koepuiden pituuskasvu  eri  ilmastoalueilla. 

1  = tutkimusalueet study  areas 6, 7,  8, 9,  10, 11, 14, 65, 65, 66  
2 = 4 5 12 13  

3  = li  2, 58',  59,  63 a = LR,  RhSR, SsR  
4 = 51, 52, 53, 54,  55,  56, 57 b = PsR,  IR,  TR, RaR  
5  = 60, 61,  62, 64  

Fig. 2. Height growth of  unfertilized sample trees  in  different climatic regions. 
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Eri tekijöiden  vaikutuksen tilastollinen merkitsevyys  on esitetty  liite  

taulukoissa  1 —29 (s.  63—70). Tässä tutkimuksessa on käytetty  muuttujia  

mallista poistettaessa  5 %:n  merkitsevyystasoa.  

Jäljempänä  ei  kaikkia  koepuukohtaisia  tuloksia ole  esitetty  tilan säästä  

miseksi  taulukoiden tai asetelmien muodossa. Yksityiskohtaisesta  esityk  

sestä  on katsottu  voitavan luopua  siinä  tapauksessa,  että koeala-  ja koepuu  

kohtaiset  analyysit  ovat  antaneet samanlaiset tulokset,  tai koepuukohtainen  

tarkastelu  ei  muuten anna  lisäinformaatiota  tutkittavista kysymyksistä.  Ase  

telmiin on  yleensä  merkitty  tulokset vain niiltä vuosilta,  jolloin  tutkitun 

tekijän  vaikutus on ollut tilastollisesti merkitsevä. 

232. Kovarianssianalyysi  

Yleinen kovarianssimalli 

voidaan kirjoittaa  matriisimerkinnöin muotoon 

missä 

nxk  matriisi X sisältää  (O  tai  l)-tyyppisten  x-muuttujien  (indikaattori  

muuttujien)  arvot  (xj  = 1) ja ei  ole  välttämättä täysiasteinen  

nxr  matriisi Z  sisältää  regressiotyyppisten  muuttujien  arvot  ja on täysi  

asteinen;  Z:n sarakkeet oletetaan lineaarisesti riippumattomiksi  X:n 

sarakkeista 

kxl  vektori  a sisältää päävaikutusten,  hierarkisten aliluokkavaikutusten 

ja yhdysvaikutusten  parametrit  sekä  yleisvakion  

—• rxl  vektori b sisältää regressiokertoimet  

nxl satunnaisvektori  e  = y—-E(y)  oletetaan normaaliksi N(0, <r
2I). 

Kovarianssianalyysi  on yleisen  vajaa-asteisen  lineaarisen mallin erikois  

tapaus  kuten varianssi- ja regressioanalyysikin.  Siksi  menetelmät normaali -  

yhtälöiden  ratkaisemiseksi,  estimoituvien funktioiden ja niiden parhaiden  

lineaaristen harhattomien estimaattien kehittämiseksi,  hypoteesien  testaa  

miseksi  ja selitysasteiden  laskemiseksi  voidaan johtaa  vajaa-asteisen  yleisen  

lineaarisen mallin teorian perusteella  (Harvey  1966,  Rao 1967, Ken  

dall &Stuart 1968, Searle 1971). 

Sopivan  mallin löytäminen  on erittäin tärkeää,  koska  analyysin  tulosten 

tarkkuus  riippuu  biologista  tapahtumaa  selittämään valitun matemaattisen 
mallin sopivuudesta.  Vaikka  tuskin  koskaan  pystytään  tyydyttämään  kaik  

kia  estimointi- ja merkitsevyystestimenetelmien  vaatimia matemaattisia  

oletuksia,  on pyrittävä  täyttämään  ainakin oletus var(e)  = a2I. 

(1)  yi  = ajXjj-f ..  .  +ak xki  +  b  1zli+ ..  .  +  br
zri+ £i,i  = 1,2, ...  ,n 

(2)  y Xa-f-Zb-j-e, 
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Jos ko  varianssi  mallissa on  selittäviä  muuttujia,  jotka eivät  vaikuta 

selitettävään muuttujaan,  muita muuttujia  koskevat  testit  ovat  tehottomam  

pia  kuin  ilman  näitä muuttujia.  Jos taas mallista  on jätetty  pois  sellaisia  

muuttujia,  jotka  vaikuttavat selitettävään muuttujaan,  malli on harhainen,  

sillä  näiden muuttujien  osuus  jää  muiden muuttujien  parametreistä  korjaa  

matta (S  e  a  r  1  e 1971).  

Tässä tutkimuksessa malleihin otettiin mukaan mielenkiintoisimman 

muuttujan,  lannoitemuuttujan,  lisäksi  kasvualustan epähomogeenisuutta  

selittäviä  muuttujia.  Tällöin tuli  selittäviksi  muuttujiksi  sekä  kvalitatiivisia  

eli  luokkamuuttujia,  xj, j = 1.2 . .  . ,k, että kvantitatiivisia eli regressio  

muuttujia,  zj,  j = 1.2 .  .  ~r (k-fr  = p).  

Selitettävän muuttujan  y ja selittävien  muuttujien  xj ja zj  välinen 

malli voidaan esittää yleisessä  muodossa 

Tutkimuksessa käytettiin  sellaisia  (3)  erikoistapauksia,  joita  voitiin  käsi  

tellä kovarianssianalyysilla.  

Ensimmäisenä käytettiin  kvadraattista  mallia, jossa kvalitatiivisilla  

muuttujilla  tuotiin malliin yleisvakio,  luokkien päävaikutukset,  kaikki  mah  

dolliset ensimmäisen asteen yhdysvaikutukset,  joiden mukaan ottaminen oli  

aineiston hajanaisuuden  vuoksi  mielekästä,  ja yksi  hierarkkinen aliluokitus.  

Regressiomuuttujien  osalta käytettiin  täydellistä  kvadraattista  funktiota.  

Tällöin malli (3)  voitiin kirjoittaa  muotoon 

Kun tätä mallia sovellettiin havaintoaineistoihin,  saatiin kovarianssi  

mallin (2)  kanssa  ekvivalentteja  malleja.  Näissä  malleissa matriisi X  sisältää 

indikaattorimuuttujien  arvot,  vektorin a komponentit  muodostuvat yleis  

vakiosta,  päävaikutus-,  yhdysvaikutus-  ja hierarkkisen  aliluokituksen  para  

metreista, matriisi Z sisältää regressiomuuttujien,  niiden neliöiden sekä 

pareittaisten  tulojen  arvot  ja b  on  vastaava regressiokerroinvektori.  
Tällainen regressiomuuttujien  suhteen kvadraattinen malli on melko  

hyvä,  vaikka  todellinen y:n ja regressiomuuttujien  välinen riippuvuus  olisi  

monimutkainenkin. Saadut indikaattorimuuttujien  parametrit  a
x

..  .   

ovat  korjattuja  regressiomuuttujien  vaikutuksesta sitä paremmin,  mitä 

parempi  malli on. 

(3)  y = O(Xj,  .  .  ~xk,Zj,x k ,Zj, .  .  ~zr)+ezr)+e (e on satunnaisvirhe).  

( 4) 3r = a ix i  +• •  .  +ak
x

k +b lz l + ..  .  +b
r
z
r
+b llzj+. . .  +b

rr
z

2
r+t)i 2z l z 2  + 

k r r r 

.  . .  +b
r. l ,

r
z
r. l

z
r
+e  = 27  ajXj+27  bjZi+   

j=  1 j= 1 j= 1 iJT-l 
J J J j'<J 
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Mallista  (4)  käytettiin  seuraavaa  muunnelmaa,  jossa  selitettävästä muut  

tujasta  otettiin  logaritmi  ja mallin rakenne muuten säilytettiin  muuttumat  

tomana: 

Toisena perustyyppinä  käytettiin  kerrannaista mallia (Baule  1917,  

Simpanen 1972),  jolloin  yleinen  malli (3)  esitettiin  muodossa 

jossa f  0  (Xj,  .. . ,xk )  on kvalitatiivisten  muuttujien  vaikutusfunktio,  fj(zj) on 

zj-muuttujan  vaikutusfunktio,  e  on Neperin  luku ja e  satunnaisvirhe. 

Malli  (6)  on  logaritmoimalla  linearisoitavissa  muotoon 

Kasvutekijöille  käytettiin  seuraavia vaikutusfunktioita  

jossa  joukkoon  a x , ...,  ak  sisältyivät  yleisvakio,  päävaikutusten,  yhdysvai  
kutusten ja hierarkkisen aliluokituksen parametrit.  

r  

(5) lny  = E ajXi  +Z" bjZj-fZ"  bjjZj +2"  bj.jZj.Zj-f e  
i,j'=i 

j'<j  

(6) f
Q
 (x  1; .. .  ,xk  )• fx  (z x )  •  f  2( ..  .  f

r
(z

r
)  •e® = 

r  

(f 0  (x  
1;
 
..
 

.
 ,xk )  •II fj(zj)  )•e«  ,  

j = l 

(7) lny  = lnf
0

(x l  5  .  .  ~xk )  + +•• • + lnf
r

(z
r

)  +e =  

r  

lnfjtxj,  
.
 

.
 .  xk )+ E lnfj  (zj)  + s,  

i  =  i 

jos  y >  0,  f
u
 (xj,  .

 
.
 

.
 ,xk

)>ojafj  (zj)>o.  

£ . äiXi -f-aoXo -f-  ... -j-tii-Xi,  
a

i fo  (X  1;  .  .  ~xk)xk )  =e 
1
 

2
 
2-r
 

Tk
 kj  

a 2  ln f  0  (Xj,  
..
 
.
 
,
 x

k )  = a
x
x

x
 + a 2x

2
 +.. 

.
 + a

k
x

k
 

b
x
 fj(zj)  = aje  ' > > 

b 2 lnfi(zi)  =a°  +  wjZ] + öz?  

t i \ f* Vi zi 
c

x  fj(zj)  = ajZj  eJ '  

c  2 lnfj(zj)  =«j + v>jzj+99jlnzj  
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Koska yllä olevat  logaritmiset  vaikutusfunktiot olivat parametrien  

suhteen lineaarisia, saatiin sijoittamalla  niitä malliin (7)  havaintoaineistolle 

jälleen  kovarianssimallin  (2)  kanssa  ekvivalentti  malli.  

Kun malleja  (4),  (5)  ja (7)  käyttäen  oli  tehty  merkitsevyystestit,  poistet  

tiin malleista ei-merkitsevät  muuttujat,  jolloin  mallit yksinkertaistuivat  ja 
malleihin jääneiden  muuttujien  testit  tulivat  tehokkaammiksi.  

Kvadraattisen ja kerrannaisen perusmallin  lisäksi  käytettiin  lineaarista 

mallia,  jossa  oli myös  toisen  asteen yhdysvaikutus  mukana ja regressiomuut  

tujista  eräitä muunnoksia mutta selitettävää ei  muunnettu. 

Mallien kehittämisessä  pyrittiin  korkeaan selitysasteeseen.  Kuitenkin 

vältettiin liian monimutkaisia malleja,  jotta  tuloksia olisi  helppo  soveltaa 

käytännössä.  

Numeeriset analyysit  tehtiin Valtion tietokonekeskuksen kirjasto-ohjel  

malla PINE  TR ja Helsingin  yliopiston  laskentakeskuksen ohjelmapakkauk  

sella HYLPS/CY. 

GjVz j 
d

x
 fj(zj)  = e 

d, ln  fi(zi)  = gj  -y/zj  



3. LANNOITUKSEN AIHEUTTAMA PUUSTON KASVUREAKTIO 

31. Letto-,  ruoho- ja suursararämeet 

311. Piipsanneva  

Ehkä  edustavin runsasravinteisten rämeiden ryhmään  kuuluvista  tutki  

musalueista on Haapaveden  Piispanneva,  jonka  alkuperäinen  suotyyppi  on  

rimpinen  ruohoneva. Tällä alueella tutkimuksia  on tehty  kolmessa  eri  koh  

teessa: koealasarjoilla  23 ja 28 sekä suon sarkoihin  ojitetulla  ja eri  tavoin lan  
noitetulla osalla.  

Piispannevan  tutkituista  kokeista  vanhin (koe  n:o 23) on  perustettu  

vuonna 1954. Sen  lannoituksessa on käytetty  typpeä,  fosforia ja kaliumia,  

minkä lisäksi  koeruutujen  toiseen  puolikkaaseen  on  annettu kalkkikivijau  
hoa. Eri  käsittelyillä  aikaansaadun vaikutuksen koealakohtainen merkitse  

vyys  on testattu pitämällä  samoja  lannoiteyhdistelmiä  toistoina lannoitteiden 

käyttömäärästä  riippumatta.  

Taulukossa 2  esitetyistä  tuloksista  ilmenee,  että kokeessa 23  on typpilan  

noituksella (keskimäärin  150 kg  N/ha)  ollut merkitsevä  positiivinen  vaikutus  

puiden kasvuun  12. vuotena ojituksen  jälkeen  ja edelleen kahtena vuotena 

myöhemminkin.  Fosfori  on vaikuttanut puiden  kasvua parantavasti  jo lan  

noitusvuotta seuraavana vuotena,  mutta kaiken kaikkiaan  vähemmän sekä 

lyhyemmän  ajan  kuin  kalium,  jolla  on ollut  tässä  kokeessa voimakkain  pui  
den pituus-  ja sädekasvua  lisäävä  vaikutus. Myös  kalkkikivijauhe  on lisännyt  

merkitsevästi puiden  kasvua,  mutta vasta yli  10 vuoden kuluttua lannoituk  

sesta. 

Koepuukohtaisen  analyysin  mukaan lannoituksen vaikutus puiden  säde  

kasvuun on ollut  kokeessa 23 merkitsevä  vuosina 1955—1971. Muista  tutki  

tuista tekijöistä  on ojaetäisyyden  vaikutus  ollut  merkitsevä  v. 1969—1971  

sekä puiden  iän  ja lannoitusta  edeltävän sädekasvun vaikutus  useina vuosina 

(liitetaulukko  1). Eri  ravinteista ja niiden yhdistelmistä  on voimakkain vai  

kutus  ollut pelkällä  kaliumilla,  PK:lla ja NK:lla. Puiden kasvu on ollut  
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Kuva 3. Puuston  kasvu  Piipsannevan eri  tavoin  lannoitetuilla  saroilla.  Jokaisesta  käsittelystä  on  
kolme  toistoa.  Lannoitus — Fertilization:  100  kg N/ha, 44  kg P/ha,  85 kg K/ha. 

Fig.  3.  Stand growth at Piipsanneva, on strips  fertilized  in  different ways.  There are three  replications 
for each  treatment.  
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Taulukko  2. Puuston  kasvu  Piipsannevan 
Fertilization  (on average): 150 kg  N/ha, 

jauhoa —ground 

Table 2. Stand  growth in  

v. 1971 11—20 m:n etäisyydellä  ojasta  hieman heikompaa  kuin  31—50  m:n 

etäisyydellä.  

Vuonna 1961 perustetun  kokeen n:o 28 koealakohtaiset tulokset osoit  

tavat yhtäpitävästi  edellä mainitun kokeen kanssa,  että Piipsannevalla  on  

kaliumilla ollut voimakkain ja pitkäaikaisin  puuston  kasvua lisäävä vaikutus 

(taulukko  3).  Myös  fosfori  on parantanut  puiden  kasvua,  mutta typen  vaiku  

tus  puiden  sädekasvuun on ollut  merkitsevästi negatiivinen  4.  ja 5.  lannoitus  

vuoden jälkeisenä  vuotena. Myös  fosforin  ja typen  välinen negatiivinen  

yhdysvaikutus  on ollut merkitsevä yhtenä  vuotena. 

Tarkasteltaessa  koepuiden  kasvun  vaihtelusta saatuja  tuloksia kokeessa 

Piipsanneva 23  

Käsittely  1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Treatment Pituuskasvu  cm/v.  — 

0   11.5 12.1 13.2  10.1 10.9 09.4  10.9 21.4 

N  11.8 11.9 ! 12.5 10.7 11.4 10.9 12.0 22.9 

P  11.9 14.0 j 16.1  12.9 14.8 12.8 14.1 25.6 

K   11.8 14.0 16.1 13.3 14.2 13.7 16.1 29.0  

Ca  11.6 12.6 1 13.5 1 10.5  11.8 11.0 13.2 23.1 

100 R 2 78.8  47.3 34.6 39.1 41.1 49.2  51.4  48.5 

N   .59 .03 .31 .27 .14 1.61 .78 .75 

g J P   1.05 5.11* 5.41* 6.92* 10.71** 8.93** 7.21*  6.io*  

§ 1 K   .66 4.14* 4.60*  9.06**  7.97**  14.32***  18.80***  20.36***  

fc  fe< Ca  .19 .28 .03 .11 .50 1.78 3.46 .87 

Sädekasvu  mm/v.  — 

0   1.15 1.27 1.47 1.15 1.22 1.05 1.18 2.30 

N   1.18 1.23 1.34 1.15 1.22 1.16 1.26  2.39 

P  1.19 1.47 1.75 1.40 1.58 1.37 1.48  1.68 

K   1.19 1.47 1.78 1.50 1.58 1.50 1.71 3.08 

Ca  1. 1 7 1.31 1.47 1.16 1.28 1.19 1.39 2.43 

100  -R 2  79.1 49.0 42.0 48.1 47.4  53.5  53.8 52.1 

„
 N   .44 .19 1.03 .00 .00 .82  .35 .26 

g s P   .94 4.50* 4.79* 6.35* 9.99**!  8.20**  6.51*  5.40* 

§  S K   .71 4.58* 5.90* 11.74**  9.77** 16.36***  20.12***  22.55***  

pife, Ca   .15  .15 .00 .00 .23 1.32 2.91 .56 

*
 = merkitsevä 95 %:n luotettavuudella — 

** = merkitsevä  99 %:n luotettavuudella — 
***  = merkitsevä 99,9  %:n luotettavuudella — 
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kokeessa  n:o  23. Lannoitus (keskimäärin):  
87  kg P/ha,  245 kg  K/ha sekä kalkkikivi  
limestone 5 000  kg/ha.  

experiment  No 23  at Piipsanneva 

28 (taulukko  4,  liitetaulukot 2  a,  2 b) todetaan typen  vaikutuksen olleen 6—7 
vuoden ajan  lannoituksen jälkeen  suunnaltaan negatiivinen,  minkä jälkeen 
kasvuero  lannoittamattomiin puihin  nähden tasottuu. Muista ravinteista 

kalium on yksinään  lisännyt  voimakkaammin koepuiden  kasvua  kuin fosfori 

yksinään.  Paras  tulos on saatu PK:lla,  jonka  vaikutus on ollut  keskimäärin  

parempi  kuin XPK:n. 

Muista tutkituista tekijöistä  koepuun  etäisyys  ojasta  on  selittänyt  mer  

kitsevästi  sädekasvun  vaihtelua v.  1968 (liitetaulukko  2  b).  Tällöin puiden  

sädekasvu on ollut  voimakkainta  alle 10 m:n  etäisyydellä  ja toisaalta 31— 

50 m:n etäisyydellä  ojasta.  

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Height  growth cm/year  

21.2 14.1 14.2 16.4 18.0 22.8  19.1 16.3 18.3 17.2 

21.1 14.7 15.8 18.1 19.1 25.6  21.0 18.9 20.3 19.5 

23.5 15.4 15.5 18.6 18.6 24.3  21.5 19.3 20.4 17.6 

27.4 18.9 21.0 23.9 25.2 31.0  27.7 25.8 28.4 25.8 

22.8 15.0 16.2 18.3 21.5 28.1 23.9 21.3 24.2 23.2 

59.5  53.1 71.0  78.8  79.4  76.0  73.6 72.2  72.2  65.1 

.00 .42 3.27 5.26* 2.02 7.21*  2.99 4.37* 2.16 2.61 

4.47* 2.20 2.42 8.27** .75 2.23 5.05* 5 .95*  2.62 .10 

32.24***  31.97***  63.75***  97.49*** 93.37***  65.38***  62.66***  58.85***  57.69***  38.19***  

2.03  .93 4.83*  6.11*  20.71***  25.54***  17.94***  14.82***  17.89***  16.84***  

Radial growth mm/year 

2.19 1.47 1.42 1.63 1.78 2.28 1.93  1.62 1.85 1.80 

2.16  1.51 1.58 1.81 1.90 2.56 2.11 1.89 2.04 2.00 

2.41 1.59 1.56 1.85 1.85 2.43 2.17 1.93 2.06 1.83 

2.82 1.96 2.10 2.39 2.51 3.09 2.79 2.57 2.87 2.68  

2.34 1.55 1.62 1.83 2.14 2.81 2.40  2.12 2.43 2.38  

60.8 55.2 70.6  79.1  79.5  75.9 73.9  72.2  72.3  66.2  

.07  .14  2.96  5.03* 2.07 6.70* 2.59 4.13* 1.83 1.83 

3.90  1.83 2.27  8.09**  .79 2.14 4.75* 5.76* 2.42 .03  

33.31***  33.57*** 60.56***  94.99***  90.03***  62.78*** 61.48***  56.58***  56.15***  39.22***  

1.62  .67 4.53* 5.97* 20.29***  24.41***  17.06***  14.27***  16.88***  15.61***  

significant at 95 %  confidence level.  
significant  at 99 %  confidence level. 

significant at 99,9 % confidence level.  
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Taulukko  3. Puuston kasvu  Piipsannevan kokeessa  n:o 28. Lannoitus Fertilization-. 
100  kg N/ha, 57 kg P/ha, 41 kg K/ha.  

Table  3. Stand  growth in  experiment  No  28 at Piipsanneva. 

Piipsanneva 28  

Piipsannevan  eri tavoin lannoitetuilta saroilta saadut tulokset osoittavat 

myös  selvästi,  että fosforilannoitus on vaikuttanut puiden  kasvua  paran  
tavasti (kuva  3,  s.  17). PK-lannoituksella on saatu kuitenkin  parempi  tulos 
kuin  pelkällä  fosforilla.  NPK-lannoitus on antanut jokseenkin  saman tulok  

sen kuin PK-lannoitus. 

Scheffe'n S-menetelmällä (vrt. Miller 1966)  testattuna PK- ja 
NPK-lannoituksen vaikutus puiden  pituuskasvuun  on ollut kolmena vuotena 

(1969—1971)  merkitsevästi  voimakkaampi  kuin  pelkän  fosforilannoituksen. 

Käsittely  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970  1971 

Treatment Pituuskasvu  cm/v.  —  Height growth cm/year  

0 
....

 16.7 16.4 12.3 13.8 17.6 17.7 20.3 14.5 13.1 14.9 16.0 

N 
....

 16.2 14.7 12.0 12.7 15.5 16.9 19.3 14.9 12.6 14.0 15.5 

P 
....

 18.4 22.2 18.2 21.2 23.2 19.7 23.2 18.3 16.7  19.0 19.8 

K 
....

 17.0 20.6 17.7 21.6 24.7 23.8 28.7 24.6 21.8 24.3 23.0 

NP... 18.8 23.9 21.0 24.4 24.1 21.4 25.9 23.3 20.7 22.9 22.9 

NK 
..
 17.4 21.6 20.8 24.4  25.8 23.7 28.4 27.1 23.5 25.8 24.7 

PK 
..

 19.4 27.2 24.4 30.2  29.8 25.6 31.2 29.1 25.8 29.0 27.7 

100-R2 74.3  81.4 71.8  76.8 82.1 79.3  76.5  79.5  77.2  78.6  (M 

N 
....

 .11 .99 .02 .22 1.50 .40 .26 .02 .04 .15 .06 

•••• 
1.79113.28** 8.40*  9.75* 10.93* 2.21 2.12 3.24 3.54 3.94 4.00 

g J  K  
....

 .05 7.04*  7.07*  10.73* 17.69** 20.39**  18.41**  23.78**120.24** 20.8O**  13.69**  

%  SNxP.  .97 1.91 .28 .12 .42 .50 .19 .09 .00 .00 .01 

ci  Ss,  Nx  K  .00 .13 .29 .03 .23 .09 .40 .09 .05 .05 .08  

PxK 2.04 3.40  1.34 2.44 .37 .12 .06 .27 .30 .95 1.46 

Sädekasvu mm/v.  —•  Radial  groidh mm/year 

0  
....

 1.81 1.53 1.64 1.49 1.52 1.88 1.57 1.14 1.11 1.18 1.11 

N 
....

 1.69 1.23 1.08 1.13 1.07 1.31 1.19 1.08  0.99  1.02 1.25 

P 
....

 2.04 2.10  2.65 2.13 2.04 2.21 1.78  1.46 1.14 1.06 1.05 

K 
....

 2.06 1.89 2.56 2.33 2.32 2.73 2.41 2.io  1.52 1.59 1.61 

NP... 2.U 2.13  2.54 2.17 2.01 1.86 2.11 . 1.84 1.23 1.03 1.50 

NK  
..

 1.96 1.74 2.50  2.28 2.08 2.21 2.06  2.26  1.36 1.33 1.87 

PK 
..

 2.09 2.30  3.38  2.90 2.67 2.78 2.38  2.41 1.42 1.35 1.63 

100-R2l69.7 79.6  78.2 84.1 88.3 92.3 86.0 70.0  85.6 84.5 65.2  

N 
....

 .25 2.28 3.28  2.38  5.96* 15.05**  5.12  .06 1.47 2.08  .38  

••••  

.85 7.03*  9.30* 6.73*  6.88*  4.2 7 1.26 1.28 .06  .99 .05 

g  Jk  ....  .92 2.58 7.28* 11.00* 15.68** 26.84***  20.12**ill.32**|14.33**  10.11*  3.9 2 

g  SNxP.  .19 2.01 .01 .06  .87 6.88*  1.70 .07 .00  .97 .25  

pi!«,  Nx  K  .70 1.61 .15 .03 .25 2.21 .64 .27 1.25 .35  1.69 

PxK 1.44 .01 .33 .73 .38 .01 .19 .05 1.63 .33  .01 
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Taulukko  4.  Koepuiden kasvun  riippuvuus lannoituksesta Piipsannevan kokeessa  
n:o 28. Lannoitus: ks. taulukko 3. 

Table 4. Dependence of  growth of  the sample trees  on fertilization  treatment  in experiment 
No  28 at Piipsanneva. Fertilization:  same as in Table 3. 

1) Erot  eivät  ole  merkitseviä Differences  are  not  significant 

Tämän tutkimuksen jokaisessa  S-menetelmän sovellutuksessa  on käytetty  

5 %:n merkitsevyystasoa.  

Koepuukohtaisten  tulosten mukaan NPK:  11 aiheuttama kasvunlisäys  on 

ollut Piipsannevan  saroilla  hieman parempi  kuin  PK:n  aiheuttama (taulukko  

5,  liitetaulukot 3  a, 3  b). Myös  alkuperäinen  suotyyppi  on vaikuttanut  lan  

noituksen jälkeiseen  puuston  kasvuun. Lannoituksella  on saatu suurin kas  

vunlisäys  suon ravinneköyhillä  rahkamättäisillä ja varpuisilla  osilla,  jotka  

ovat olleet  alunperin  ko.  rimpinevan  jänteitä.  

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Lannoitus —- Poikkeama  luokan pituuskasvun pienimmän neliösumman keskiarvosta,  mm — 

Fertilization Deviation  from least  square  average  of height growth of  the class,  mm  

0  —3.35  —4.92 
— 4.55 — 5.87 

—
 5.55  

—
 7.95 —8.26 —5.91 —3.52 —3.53 

N  —5.56  —6.32 —10.13 —11.00 —10.49 —10.84  —9.34 —5.2  7  —5.06 —3.34 

P  2.15 —0.17 
—
 1.16 

—
 0.02  

—
 1.69 

—
 1.49 —1.39 —0.24 —4.49 —2.76  

K   3.88  1.24 2.89 4.08  8.46 6.01  3.66 4.02 3.40 0.38  

NP   —2.09  —4.24 — 3.93 
— 4.21 — 3.02 — 2.54  —1.59 —3.25 —2.59 —3.30  

NK  —5.07 —3.06 — 5.07 
— 3.33 — 1.02 

—
 0.09 2.49 0.38  0.12  —1.43  

PK  7.03  8.72 11.83 12.50  8.02 11.12  7.32  3.88 6.03  6.20  

NPK  3.01 8.76 10.14 7.85 5.28  5.78  7.10 6.38  6.11  7.78  

Lannoitus  — Poikkeama  luokan sädekasvun  pienimmän neliösumman keskiarvosta,  mm  — 

Fertilization Deviation from least  s quare  average  of  radial  growth of  the  class, mm 

0   —0.17  —0.14  —0.68 
—
 0.72 

—
 0.50  

—
 0.58  

—
 0.59 —0.54 —0.26 —0.19 *>  

N   —0.9  0 — 0.75  —1.39 
—
 0.88 

—
 0.67 

—
 0.70  

—
 0.57  —0.35 

—
 0.21  —0.17 

P  —0.09  —0.17  0.17  
—
 0.13 0.08  0.08  0.18  —0.18 —0.31 —0.27 

K   0.39  0.23  0.28  0.17  0.32  0.51  0.5  7 0.53  0.33  0.2 7 

NP   0.52  0.39  —0.09 
— 0.33 — 0.38  — 0.45  

—
 0.41 —0.39 —0.12 —0.31 

NK  O.oo —0.39 —0.47 0.15  
—
 0.02 0.14  0.24  0.27  0.14  0.31  

PK  0.17  0.71  1.96 1.41 1.26 1.16 0.9  8 0.69  0.51  0.56  

NPK  0.08  0.11  0.22  0.33  0.08  — 0.16  
—
 0.04 —0.04 —0.09 —0.21  
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Taulukko 5. Koepuiden  kasvun  riippuvuus lannoituksesta  ja suotyypin pienmuodosta 
Piipsannevan eri  tavoin  lannoitetuilla  saroilla.  Lannoitus:  ks. kuva  3. 

Table 5. Dependence of  growth of  the  sample  trees  on fertilization  treatment and  peatland 
type  subclass  in  strips  fertilized  in  different ways  at Piipsanneva. Fertilization:  same as 

in  Fig.  3. 

1) Erot  eivät ole  merkitseviä Differences  are not  significant  

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Lannoitus 

Fertili-  

zation 

Poikkeama  luokan  pituuskasvun  pienimmän neliösumman keskiarvosta,  
Deviation from least square  average  of  height  growth of  the  class,  cm  

cm  — 

0   2.31 —3.48 —7.66 —12.00 —10.98  —11.09  —13.42 —12.85  —11.46  —13.01 —14.03 

P  .02 3.02  2.52 1.64 2.00  
— .38 — .95  — 2.69 — 4.59 — 5.01 — 6.41 

PK —2.31 —1.13  1.14 3.45 4.04  5.64 6.82  7.03  6.58  6.30  8.00 

NPK 
....

 — .01 1.58 3.99 6.91  4.93 5.83 7.55  8.51 9.46 11.72 12.43 

Suotyy-  

pin pien- 
muoto — 

Sub-class  

of  the  

fJHU/LlUj fL  Ui  

site type 
Ruoho  

...

 

Varpu ...  
Rahka-  

mättäinen 

Karhun-  

sammal  
..

 

X)  l )  *) X )  
J

)  2.89 

2.69 

3.18 

—
 2.99 

X)  — .68 

2.60 

.44 

—
 2.35 

Lannoitus 

Fertili- 

zation 

Poikkeama  luokan  sädekasvun  pienimmän neliösumman  keskiarvosta,  mm — 

Deviation from least  square  average  of  radial  growth of  the  class, mm 

0  

P  

PK 

NPK 
....

 

— .93 

.24 

.22 

.48 

—1.25  

.12 

.25 

.88 

—
 1.27 

.03 

.46 

.78 

—
 1.00 

— .26 

.62 

.64 

—
 1.06 

— .35 

.66 

.75 

—
 1.18 

— .35 

.83 

.69 

— .95 

— .27 

.67 

.54 

— .92 

— .37 

.62 

.68 

— .86 

— .44 

.67 

.63 

— .72 

— .46 

.42 

.75  

Suotyy- 
pin  pien- 
muoto  

—
 

Sub-class  

of  the  

peatland 
site  type 
Ruoho . 

..

 

Varpu ...  
Rahka- 

mättäinen  

Karhun- 

sammal  
..

 

x)  —
 .35 

.10 

.50 

— .26 

— .41 

.01 

.68 

— .28 

— .33 

.10 

.75 

— .52 

—
 .56 

.13 

.91 

— .48 

— .33 

.07 

.72 

— .45 

— .44 

.04 

.88 

— .48 

— .43 

.10 

.82 

— .49 

— .49 

.03 

.89 

— .43 
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312.  Vaala ja Muhos  

Vaalan tutkimusalueella suotyyppien  vaihtelu on varsin  suuri. Useimmat 

koeruudut  sijaitsevat  letto-,  ruoho-tai suursararämeellä,  minkä vuoksi  tämä 

tutkimusalue on luettu mukaan runsasravinteisten soiden tyyppiryhmään.  

Osa  ruuduista sijaitsee  kuitenkin pallosara-  tai  isovarpuisella  rämeellä. Koe 

on perustettu  v. 1960. 

Taulukosta 6 havaitaan,  että Vaalassa on koealakohtaisen tarkastelun 

mukaan vain  kaliumilla ollut tilastollisesti merkitsevä positiivinen  vaikutus 

puiden  pituus-  ja sädekasvuun. Typen  vaikutus pituuskasvuun  on ollut  lan  

noitusvuotena negatiivinen,  minkä lisäksi  eräinä  vuosina myös  typen ja fos  

forin välinen yhdysvaikutus  on ollut  negatiivinen.  Erikseen  tehdyn analyysin  

mukaan eri  ravinteiden välinen toisen  asteen yhdysvaikutus  ei  ollut  merkit  

sevä. 

Vaalan tutkimusalueella on lisäksi  verrattu  keskenään erisuuruisten  typ  

pimäärien  vaikutusta yhdessä  fosforin ja kaliumin kanssa  käytettynä.  Täs  

säkin  osassa  aineistoa  lannoituksella on ollut  selvä  puiden  kasvua  parantava  

vaikutus (kuva 4). Lannoituksen vaikutuksen merkitsevyys  nollaruutuihin 

nähden on eri  vuosina seuraavan  asetelman mukainen: 

Kuvasta  4 ilmenee,  että NPK-lannoitus on antanut eräissä  tapauksissa  

hieman paremman tuloksen kuin PK-lannoitus,  toisissa taas heikomman. 

Vastaava tulos on saatu myös  Muhoksen tutkimusalueelta,  jolla  tulosten luo  

tettavuustarkastelu ei kuitenkaan ollut mahdollista toistojen  puutteen  

vuoksi (kuva  5). 

Testaus S  chef  f  e'  n menetelmällä osoitti, ettei  mikään käytetyistä  

typpimääristä  yhdessä PK-lannoituksen kanssa  ole lisännyt  Vaalassa mer  
kitsevästi  enemmän kasvua  kuin pelkkä  PK-lannoitus. 

Vaalan aineiston koepuukohtainen  analyysi  osoitti,  että suotyyppierot  

selittävät verrattain vähän lannoituksen jälkeistä  puuston  kasvun  vaihtelua 

ja eri vuosina saadut tulokset  ovat  jossakin  määrin ristiriitaisia (taulukko  7,  

liitetaulukot  4 a,  4 b). Niinpä  vuonna 1964 pituuskasvun  lisäys  on  ollut  suurin 

suon piensaraisilla  ja tupasvillaisilla  osilla,  mutta vuosina 1969—-1971 taas 

suursaraisilla ja ruohoisilla  osilla.  Sädekasvureaktioiden perusteella  voidaan 

todeta,  että puut  ovat  kasvaneet  paremmin  alunperin  nevaisilla kuin  rämettä 

olevilla suon osilla. 

F-arvo  

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Pituuskasvu  

1.06 1.76 .93 1.00 1.31 1.69 3.03* 5.06**  2.55 4.53** 8.95***  7.24*** 

Sädekasvu  

.65 .97  2.61*  4.38** 3.61* 5.2 3**  8.6 6***6.2 2***4.0 0**5.0  2**  2.64* 1.90 
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Taulukko  6.  Puuston  kasvu  Vaalan koekentällä. Lannoitus Fertilization: 75 kg  

N/ha, 58 kg  P/ha, 43 kg  K/ha. 
Table  6. Stand  growth at the experimental area at Vaala. 

Eri ravinteiden vaikutus ei ole koepuukohtaisen  tarkastelun perusteella  
kovinkaan selvä.  Esimerkiksi  typpi  on yksinään  annettuna ollut vaikutuksel  

taan parempi  kuin  yhdessä  fosforin  kanssa käytettynä.  Kalium yksinään  on 

jäänyt  ensimmäisinä lannoituksen  jälkeisinä  vuosina keskimääräiseltä  vaiku  

tukseltaan jonkin  verran  fosforia  heikommaksi,  mutta on yhdessä  fosforin 

tai typen  kanssa  käytettynä  antanut kohtalaisen hyvän  tuloksen. Keski  

määrin  on paras  puiden  kasvunlisäys  saatu annettaessa  PKta ja sen  kanssa 

50 kg  typpeä.  Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin otettava huomioon paitsi  

niiden huomattava vaihtelu myös  se, ettei käytetyn  mallin selitysaste  ole 

kovinkaan korkea. 

Muiden tekijöiden  vaikutuksesta  Vaalassa  voidaan todeta, että  puiden  

Vaala 1  

Käsittely  — I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Treatment I 'ituuskasvu  cm/v. — Height growth cm/year  

0 16.8 23.9 27.1 21.9 24.7 26.3 21.6 25.5 21.6  18.9 20.0  23.5 

N 15.2 22.6 28.7 22.3 22.9 25.0 22.5 25.9 21.4  18.3 19.8 24.0 

P  17.2 26.1 27.5 23.7 25.5 27.5 24.0 26.8 23.6  20.3 22.2  24.8 

K 17.0 25.5 28.4 24.8 28.2 30.2 24.8 30.4 24.7 21.3 24.1 27.1 

NP 
....

 14.9 23.8 28.6  23.7 24.0 26.5 24.9 27.3 23.5 20.0 22.4  25.1 

NK   15.0 23.5 29.2  25.1 27.1 28.9 26.1 30.1 24.8  20.3 23.0  26.1 

PK 
....

 17.1 26.7 28.8  26.6 28.9  30.4  27.0  30.9 26.0  21.9 25.1 27.7 

100- R2 . 79.4  35.4 22.5 17.7 17.0 16.7 21.1 28.7 15.7 13.2 19.7 20.1 

N  6.00*  .44 .72 .07 1.36 .53 .41 .07 .01 .15 .02 .05 

«
 P   .40 1.22 .04 1.54 .30 .43 2.77 .59 1.48 .67 1.06 .28 

M K   .11 .64 .47 4.04 5.02* 4.67* 5.03* 9.16** 3.39 2.18 3.92  2.36 

§ 1 NxP 
..
 4.16* 1.07 .27 .28 .16 .12 .01 .03 .01 .15 .20 .02 

fL,  fe, Nx  K  ..  1.75 .44 .63  .00 1.06 .00 .02 .80 .12 .19 .57 1.74 

PxK 
..
 1.26 1.11 .00  .00 .01 1.20 .12 .78 .89 .99 1.24 .38 

Sädekasvu mm  /v.  —  Radial growth  mm/year 

0 2.50 2.53 2.22 2.24 1.96 1.58 1.63 1.52 1.25 1.03 0.97  1.02 

N  2.43 2.61 2.23  2.33 2.00 1.70 1.85 1.84 1.42 1.13 1.09 1.17 

P  2.48 2.66 2.41 2.49 2.16 1.81 1.86 1.73 1.44 1.16 1.05 1.08 

K 2.52 2,63 2.39 2.54 2.46 2.09  1.97 1.84 1.54 1.33 1.24 1.27 

NP 
....

 2.27 2.59 2.29 2.38 2.02 1.77 1.94 1.93 1.55 1.26 1.10 1.16 

NK 
....

 2.44 2.63 2.36 2.65 2.58  2.2 7 2.21 2.16 1.73 1.86 1.36 1.41 

PK 
....

 2.52 2.78 2.53 2.67 2.53  2.29 2.13 2.02 1.70 1.41 1.31 1.31 

100-R 2 . 79.9 58.9 44.4 49.9 58.8  56.7 48.2 43.9 33.5 34.2 36.9 40.3 
N .27 .12 .00  .20 .07 .62 1.97 3.76  1.36 .49 .81 1.83 

„
 P   .01 .33 1.51 1.84 1.85 2.40  2.09 1.59 1.65 .86 .33 .22 

os K .01 .17 1.16 2.75 11.25**111.31**  4.84* 3.76 3.75  4.50* 3.83  5.54* 

| S NxP 
..
 2.02 1.79 3.17 4.34* 5.7 8* i- O *  2.74 1.98 .86  .83 1.08 1.02 

pit, NxK  ..  .01 .41 .20  .13 1.15 .70 .03 .01 .06  .00 .03 .03 

PxK 
..

 .06 .03 .46 1.68 3.30 .15 1.03 .08 .19 .36 .02 .06 



86.4 Tutkimuksia typpilannoituksen tarpeesta  Pohjois-Suomen ojitetuilla  rämeillä 25 

4 10359—75 

Kuva  4. Puuston  kasvu  Vaalan  koekentällä  erisuuruisia typpimääriä käytettäessä.  Jokaisesta  
käsittelystä  on kaksi  toistoa.  PK = 58 kg P/ha,  43 kg K/ha. 

Fig. 4.  Stand growth at Vaala experimental area  after fertilizing  with different amounts  of  nitrogen- 
There  are two replications for each  treatment.  

Kuva  5. Puuston kasvu  Muhoksen kokeessa  55  a erisuuruisia  typpimääriä  käytettäessä.  PK  = 
86 kg P/ha,  128  kg K/ha.  

Fig.  5. Stand growth in experiment 55  a  at Muhos after  fertilizing  with different amounts  of  nitrogen 
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Taulukko  7. Koepuiden kasvun  riippuvuus 
vun reaktioon liittyvä 

Table  7.  Dependence of  growth of  the  sample  
area at Vaala.  Fertilization  concerned  with the 

.1) Erot  eivät ole merkitseviä Differences  are  not  significant 

I960 1961 1962 1963 1964 

Lannoitus, kg/ha  — Poikkeama  luokan  pituuskasvun pienim- 

Fertilization,  kg/ha  Deviation  from least square average  

NO, P28,  K18   1.82 x)  *)  

N25, P58,  K42   5.48  

N50, P58,  K42   3.38  

N75, P58,  K42   —5.86 

N75,  P29,  K21   .85 

N100, P58,  K42   .50  

N125, P58,  K42   — .91 

N150, P58,  K42   —5.26 

Ravinteisuusluokka  
—

 Nutrient  

class  

Ruoho   x)  —3.10 

Suursara   —1.13 

Piensara   1.62 

Tupasvilla   2.61 

Sarkaleveys,  m  —  Ditch spacing,  m  
61—70   *)  •)  —2.29 —3.29 

>90  2.29 3.29 

Turpeen paksuus,  cm  —  Thickness  
of  peat,  cm 

21— 50   l )  5.57 9.26 

51—100   .63 .96 

101—200   —2.94 —4.85 

>200   —3.26 —5.3 7 

Poikkeama  luokan  sädekasvun  pienim- 
Lannoitus  — Fertilization Deviation from  least square  average  

0   0.09  —0.31  —0.51 —0.64 —0.69 

N   0.3  7 0.39  0.06  —0.11 —0.26 

P  —0.03 —0.12 0.16  0.29  0.19  

K   —0.03 —0.08 —0.05 0.01  0.08  

NP   —0.14 —0.18 —0.26 —0.36 —0.50 

NK   0.29  0.17 0.05  0.09  0.24  

PK  0.06  0.09 0.10  0.0 7 0.23  

NPK  —0.10 —0.02 0.07  0.14  0.14  

PK+N
25

  0.24  0.42  0.23  0.16  0.24  

PK+N
50  

0.12  0.55  0.41 0.56  0.33  

PK+N
76

  —-0.39 —0.38 —0.2 7 —0.35 —0.13 

PK+N
100  —0.15 0.06 0.35 0.42  0.20  

pk+n
125  

0.03  —0.29 —0.12 0.10  —0.0 7 

PK+N
150

  —0.37 —0.29 —0.22 —0.3 8 0.04  

Sarkaleveys,  m — 
Ditch  spacing, m  

•61—70   —0.22 —0.26 —0.22 ')  ')  
>90   0.22  0.26  0.22  

Turpeen  paksuus,  cm  — 
Thickness  of  peat,  cm 

21— 50   X)  X)  
51—100  

101—200   

>200   
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eri  tekijöistä  Vaalan koekentällä. Sädekas  
lannoitus:  ks. taulukko  6. 

trees  on different factors  at the  experimental 
radial  growth reaction:  same  as in  Table 6. 

1965  1966 1967 1968 1969 1970 1971 

män  neliösumman keskiarvosta,  cm — 

of height  groicth  of the  class,  cm 

.76 —1.22 —1.78 —3.06 —3.12 —4.56 

5.21 3.56 4.23 5.95 6.88  4.27 

— .05 1.90 .83 3.34 2.45 2.26 

— 8.7 7 —3.14 —3.63 —2.23 —3.19 —  .80 

2.03 .92 .20 —2.32 —3.77 —4.75 

4.70  — .65 — .29 —2.59 —1.09 —1.13 

.94 3.58 6.72  2.02 1.78 4.43 

—
 4.81 —4.94 —6.28 —1.11 .06 .28 

')  J) *) .16  1.70 3.71 

2.08 1.93 1.70 

— .05  —1.63 —3.48  

—2.19 —2.00 —1.93 

—4.01 —2.80 —3.19 —2.26 x) 
l
) ')  

4.01 2.80 3.19  2.26 

5.04 6.47  8.12  6.19  5.46  3.42 

.92 — .79 —2.52 —1.40 .04 .37 

—2.40 —1.89  —2.53 —1.42 —1.56 .20 

—3.56  —3.79 —3.07 —3.3 7 —3.93 —4.00 

män  neliösumman keskiarvosta,  mm — 

of  radial  groxoth  of  the  class,  mm 

—0.61 —0.57 —0.57 —0.44 —0.35 —0.29  —0.25 

—0.27 —0.15 0.03  —0.02 —0.0 3 0.06  0.03  

O.00  0.04  —0.05 0.02  0.03  —0.06 —0.08 

0.01  0.04  —0.02 0.05  0.13  0.15  0.14  

—0.47 —0.26 —0.27 —0.31  —0.29 —0.25 —0.20 

0.18  0.14  0.09  0.05  0.09  0.12  0.12  

0.23  0.17  0.20  O.u O.U 0.12  0.11  

0.16  0.05  0.14  0.12  0.05  0.07 0.07  

0.17  0.15  0.04  0.04  0.02  —0.08 —0.08 

0.34  0.43  0.48  0.36  0.22  0.24  0.21 

—0.09 —0.13 —0.19 —0.17 —0.06 —0.13 —0.27 

0.12  0.06  0.08  0.09  —0.04 —0.13 O.oo 

— 0.08  —0.15 —0.31 —0.07 —0.07 0.05  0.09  

0.32  0.17  0.36  0.18  0.20  0.13  0.09  

l )  J) *)  J)  —0.12 —0.09  J)  
0.12  0.09  

>)  0.91  1.31 1.14 1.26 1.07 0.58  

—0.04 —0.19 —0.20 —0.22 —0.13 0.07  

—0.43 —0.58 —0.51 —0.58 —0.48 —0.31 

—0.44 —0.54 —0.44 —0.45 —0.46 —0.34 
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Taulukko

 
8.

 
Koepuiden

 pituuskasvun riippuvuus lannoituksesta, sarkaleveydestä 
ja

 
turpeen

 
paksuudesta

 
Muhoksen

 tutkimusalueella.  

Table

 
8.

 
Dependence

 
of

 
growth
 of the sample trees on fertilization, ditch spacing and 

thickness

 
of

 
peat

 
at

 
the

 
research

 area
 in Muhos.  

1957 

1958 

1959 

I960  

1961 

1962 

1903 

1964 

1965 

1906 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Lannoitus, 
kg/ha —  

Poikkeama

 
luokan

 pituuskasvun pienimmän neliösumman 
keskiarvosta,

 
cm

 —  
Fertilization

, 
kgjha

 

Deviation

 
from

 
least
 square average of height growth 

of

 
the

 
class,

 
cm

 
NO
 P13 

K28

  

— .78  

—4.44  

—4.80  

—8.15  

—12.94  

—10.28  
—8.73  

—9.78  

—8.56  

—8.40  

—10.34  

—10.36  
—8.08  

—9.73  

—8.07  

N20
 P29 

K125

  

2.89 

— .98  

—2.80  

—2.46  

— 2.32  

— 3.26  
—1.53  

—5.9 
2

 

—7.36  

—9.17  

— 8.31  

- 8.49  
—5.3 
7

 

—5.81  

—2.4 
2

 

N25
 P79 

K128

  

2.94 

2.77 

.62 

3.20 

4.55  

2.53  

2.38  

6.28  

4.55  

3.23  

2.62  

4.

15 

5.73  

7.30  

6.04  

N

 
50
 P81 

K137

  

1.66 

2.15 

2.69 

2.92 

1.36 

— 3.05  
— .70  

—1.28  

.42 

2.77 

.66 

— 
.15

 
— .38  

.15 

1.61 

N75
 P78 

K112

  

—3.73  

—1.79  

—2.60  

—6.43  

— 8.41  

— 5.72  
—2.59  

—3.89  

—2.65  

—3.37  

— 3.53 

.30 

2.17 

1.78 

3.02 

N100
 P78 

K123

  

—1.01  

—1.62  

1.83 

4.54  

8.19  

7.97  

4.35  

4.09  

3.49  

3.08  

4.10  

2.91  

2.32  

3.48  

.78  

N150
 P79 

K131

  

—1.04  

— .72  

.91 

3.69 

3.63 

3.62 

1.29 

— .15 

3.36 

3.84 

5.42 

3.32 

.22 

— .62  

—4.03  

N200
 P85 

K159

  

.59 

1.88 

—1.25  

— .62  

— 2.50  

2.03 

1.28 

5.51 

4.47 

4.90  

5.05  

3.58  

1.84 

1.35 

—2.01  

N250
 P85 

K159

  

—1.53 

2.75 

5.40 

3.31 

8.44 

6.17 

4.24 

5.15 

2.26 

3.11 

4.35 

4.73 

1.56 

2.10  

5.09  

Sarkalcveys, 
m

 —  
Ditch
 spacing, 

m

 21—30  

1.24 

1.71 

—3.23  

V
) 

- 4.04  

—3.32  

») 

>) 

41—50  

—4.87  

—4.40  

—1.11  

.30  

.84  

71—80   

3.62  

2.69  

4.34  

3.74  

2.4 
8

 

Turpeen
 paksuus, 

era

 —  
Thickness of peat, 

cm

 
21— 
60

  

.74 

— .63  

.05 

— .54  

2.52 

— 2.26  
—3.16  

—2.54  

—2.65  

—2.99  

— 4.71  

— 3.62  
—4.05  

— 4.72  

-3.13  

51—100  

1.73 

2.02  

.84  

2.11  

— 
.55

 

.36 

•32 

.22 

— .35  

— .58  

— 1.06 

— 2.15  

— .63  

— .94  

.51 

101—200  

.85 

— .23  

—2.77  

—7.16  

—10.79  

— 5.94  
—2.41  

—5.87  

—4.12  

-4.il  

— 3.32  

— 2.32  

—2.01  

—2.98  

—1.88  

>200   

—3.31  

—1.16  

1.89 

5.58  

8.32  

7.84  

5.25  

8.19  

7.13  

7.69  

9.09  

10.09  

6.70  

8.63  

4.51  

1)

 
Erot
 eivät ole merkitseviä —  

Differences 
are

 
not
 significant.  
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Taulukko

 
9.

 
Puuston

 
kasvu

 Yittasuon koekentällä. Lannoitus (keskimäärin)—
Fertilization

 
(on

 
average)-.

 
75

 
kg

 
N/ha,

 76

 
kg

 P/ha, 122 kg 
K/ha.

 
Table

 
9.

 
Stand
 growth at the experimental 

area

 
in

 
Vittasuo.

 
Vittasuo  

Käsittely  

1957 

1958 
|

 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Treatment  

Pituuskasvu 
cm/

 
v.

 — Height growth 
cm/year

 

0  

10.fi 

17.2 

16.2 

17.1 

27.1  

25.5  

17.6 

23.3  

22.1  

19.1 

22.8  

21.3  

17.4 

26.8  

27.9  

N   

11.
C

 

16.5 

15.9 

17.6 

27.0  

27.0  

17.6 

22.2  

24.2  

22.2  

25.2  

24.7  

20.8  

29.3  

28.1  

P  

10.7 

16.3 

18.5 

18.2 

25.9  

24.5  

20.2  

26.7  

25.3  

19.6 

24.2  

22.9  

20.1  

28.8  

32.5  

K   

11.0 

18.2 

17.2 

18.2 

26.9  

30.1  

21.8  

27.9  

25.8  

24.8  

28.5  

27.3  

23.2  

33.0  

35.3  

„

 100-
R
2

  

77.2 

64.4 

46.7 

28.4  

41.5  

65.0  

63.3  

42.6  

49.6  

42.6  

25.8  

29.6  

43.4  

44.9  

44.8  

>1 
N

  

1.31 

.23 

.02 

.03 

.00 

.89  

.00  

.25  

1.55 

2.04  

.53  

1.17 

1.65 

1.10 

.01  

ci

 
p

 

.03 

.52 

1.52 

.16 

.32  

.48  

4.48  

2.38  

4.03  

.06  

.20  

.27  

1.13 

.77  

2.19 

K   

.17 

.43 

.21  

.12  

.01  

6.83*  

8.18*  

3.04  

3.86  

5.17*  

2.20  

2.80  

3.70  

5.35*  

3.94  

Sädekasvu
 mm/v. — Radial growth 

mm/year

 

0  

1.51 

1.49 

1.50  

2.00  

2.33  

1.59 

1.66 

1.11 

1.06 

1.20 

1.22 

0.96  

0.63  

0.80  

0.90  

N   

1.49 

1.35 

1.49 

1.86 

2.21  

1.44 

1.52 

1.17 

1.00 

1.14 

1.08 

0.90  

0.54  

0.96  

0.85  

P  

1.39 

1.32 

1.91  

2.38 

2.87  

1.97 

2.19 

1.80 

1.86 

2.10  

2.01  

1.97 

1.65 

1.64 

1.79 

K   

1.58 

1.74 

2.10  

2.56  

2.62  

1.86 

1.99 

1.55 

1.48 

1.76 

1.72 

1.37 

0.90  

1.31 

1.41 

_

 
«
 100-

R
2

  

88.0 

41.9 

48.2 

56.5  

56.0 

42.3 

24.6 

47.7 

42.6 

44.8  

34.7 

39.5  

42.8  

43.8  

48.5  

>1 
N

  

.03 

.30 

.00 

.58 

.36 

.75 

.18  

.03  

.02  

.01  

.08  

.01  

.04  

.13  

.01  

c3

 55 
P

 

1.44 

.39 

1.87 

3.50 

5.83*  

4.97*  

2.11 

3.94 

3.81 

3.09 

2.33 

4.14 

4.88*  

3.19  

5.07*  

K   

.49  

.73  

3.80  

7.05*  

1.57 

2.28  

.75  

1.50 

1.00 

1.14 

.86  

.63  

.31  

1.09 

1.58 
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Taulukko

 
10.

 
Koepuiden

 
kasvun
 riippuvuus eri tekijöistä Yittasuon koekentällä. Sädekasvun 

reaktioon

 
liittyvä

 
lannoitus:

 ks.

 taulukko 
9.

 

Table

 
10.

 
Dependence

 
of

 
growth

 
of
 the sample trees on different factors at the experimental 

area

 
at

 
Vittasuo.

 
Fertilization

 
concerned

 with

 
the

 
radial
 growth reaction: same 

as

 
in

 
Table

 
9.

 
1957 
|

 

1958 

1959 
I

 

1960 
I

 

1961 
I

 

1962 
[

 

1963 

1964 

1965 

1966 
|

 

1967 
I

 

1968 
!

 

1969 
j

 

1970 
I

 

1971 

Lannoitus, 
kg/ha

 Fertilization, 
kgfha

 
P30, 
K73  

N
 25  N75,
 P40, 

K82

  
N100  

Poikkeama

 
luokan
 pituuskasvun pienimmän neliösumman 

keskiarvosta,

 
Deviation

 
from

 least square average of height growth 
of

 
the

 
class,

 
cn

 
!)

 
•)

 
J

)

 ') 2.05 .27 
.88

 
1.27

 
1.55

 5.26

 3.89 2.19 3.98 
4.45

 
1.31

 1.90 3.35 3.56 
3.06

 
—8.63

 —6.07 —6.44 —8.82 
—9.08

 
cm —  

i 

1.20 5.13 2.73 —9.07  

*>| 

4.32  4.32  3.65  —12.30  

Ravinteisuusluokka —  Nutrient 
class

 
Letto  Ruoho  Suursara   

l

) 

X

) 

—2.64  5.22  —2.58  

—4.62  4.09  .53  

X

) 

4.34  — .11  —4.22  

7.26 —1.49  —5.77  

6.90  — .48  —6.41  

5.19 —1.18  —4.00  

7.53  —3.06  —4.47  

7.67  —2.29  —5.38  

7.42  —1.93  —5.49  

7.70  —1.20  —6.49  

10.00  — 2.44  — 7.55  

Sarkaleveys.m—Ditch 
spacing,
m

 
51—60  81—90  >90   

X
) 

*) 

*) 

*) 

—3.26  —2.16  5.43  

*) 

l
) 

») 

*) 

—2.23  1.87  .36  

Turpeen
 paksuus, 

cm

 —  
Thickness of peat, 
cm

 
21—
 50 

cm

  51—100 
cm

  
101

—200 
cm

  > 200 
cm

  

—2.11  4.67 3.51 —6.08  

— .23  3.37 2.09 —5.23  

*) 

2.33  2.84  .56  —5.75  

X
) 

J
) 

*) 

l
) 

.26  1.30 3.50  —5.06  

4.49  — .78  1.73  —5.45  

4.52  — .85  2.02 —5.68  

5.2 
7

 1.46 2.08  — 8.81  
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kasvu  on ollut  parempi  sarkaleveyden  ollessa  yli  90  m kuin sen ollessa  60— 

70  m. Turpeen  paksuus  on vaikuttanut lannoituksen jälkeiseen  puuston  kas  

vuun siten,  että  kasvu  on ollut  sitä  parempi,  mitä ohuempi  turvekerros  on 

ollut. 

Mulloksen koko aineistosta tehty  koepuukohtainen  analyysi  osoitti,  

etteivät alkuperäiset  suotyyppierot  selittäneet merkitsevästi  kasvun  vaihte  
luita. Kaikki lannoituskäsittelyt  ovat  parantaneet  tällä alueella puuston  

kasvua,  mutta mikään niistä ei  ole ollut selvästi  muita parempi  (taulukko  8,  

liitetaulukko 5).  Puusto  on kasvanut  yli  70  m:n levyisillä  saroilla  keskimäärin 

paremmin  kuin  sarkaleveyden  ollessa  alle  50  metriä. Turvekerroksen paksuus  

on myös  selittänyt  kasvun  vaihteluita. Kasvu  on ollut  paras niissä suon 

osissa,  joissa  turvetta on yli  2  metriä. 

313. Vittasuo 

Yli-Olhavan Vittasuolle v. 1957 perustetulla  koekentällä suotyyppien  

vaihtelu on myös  huomattava. Kaikki  koeruudut  sijaitsevat  kuitenkin ver  

rattain runsasravinteisella  alueella. Lannoituksen vaikutus puuston  kasvuun  

on ollut tällä tutkimusalueella koealakohtaisen tarkastelun mukaan melko 

vähäinen (taulukko  9). Sekä fosforilla  että kaliumilla  on ollut puiden  kasvua  

edistävä vaikutus. Typpi  ei  ole vaikuttanut sen paremmin  puiden kasvua  

parantavasti  kuin sitä heikentävästikään. 

Koepuukohtaisten  tulosten perusteella  voidaan tarkastella yksityiskoh  

taisemmin eri tekijöiden  vaikutusta puuston  kasvuun  Vittasuolla (taulukko  

10,  liitetaulukot 6  a,  6  b). Suotyyppierot  selittävät  jonkin  verran  pituuskas  

vun vaihteluita tällä tutkimusalueella. Vuosina 1960—1961 on kasvu  ollut  

paras ravinteisuustasoltaan ruohoisella  rämeellä,  mutta vuodesta 1963 läh  

tien ovat  puut  kasvaneet  parhaiten  lettoisella,  seuraavaksi  parhaiten  ruo  

hoisella ja heikoimmin suursaraisella rämeellä. 

Eri  ravinteiden vaikutuksesta saadut koepuukohtaiset  tulokset eivät  ole 
kovinkaan selvät.  Sädekasvua koskevien  tulosten mukaan vain typpi  on 

yksinään  annettuna vaikuttanut kasvua parantavasti,  mutta toisaalta pituus  

kasvureaktion  mukaan jo 100 kg:n  suuruinen typpiannos  on heikentänyt  

kasvua  (taulukko  10). Kaikki  eri ravinteiden väliset  yhdistelmät  ovat  vaikut  

taneet puuston  kasvua  edistävästi,  mutta mikään  niistä  ei  ole  osoittautunut 

selvästi muita paremmaksi.  

Puiden sädekasvun mittaustulokset osoittavat,  että sarkaleveyden  ollessa 

alle 60  m puut  ovat  kasvaneet  paremmin  kuin yli  80  m:n levyisillä  saroilla.  

Pituuskasvun  osalta  ei  vastaavaa tulosta ole  kuitenkaan saatu. Turpeen  pak  

suuden vaikutus  ei  myöskään  ole  selvästi  todettavissa. Näyttää  kuitenkin 

siltä, että puiden  kasvu  on ollut heikointa suon paksuturpeisella  osalla.  
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5 10359—75 

Taulukko 11. Puuston kasvu Suoloma-aavan koekentällä.  Lannoitus— Fertilization : 

100 kg N/ha, 58 kg P/ha,  85 kg K/ha. 
Table  11. Stand  growth at the experimental area at Suoloma-aapa. 

314. Suoloma-aapa  

Pohjoisin  runsasravinteisten soiden tyyppiryhmään  luettavista faktori  

kokeista sijaitsee  Sodankylän  Suoloma-aavalla. Tämä suo on keskimääräi  

seltä ravinteisuustasoltaan suursarainen eli hieman vähemmän ravinteinen 

kuin  neljä  edellä mainittua tutkimusaluetta. Eräät Suoloma-aavan koealoista  

sijaitsevat  piensararämeellä.  Koekenttä on lannoitettu ensimmäisen kerran 

vuonna 1964,  ja alueella on tehty  myöhemmin jatkolannoituksia.  Tämän 

tutkimuksen aineisto on kerätty  pelkän peruslannoituksen  saaneilta koe  

ruutujen  osilta,  jotka on ojilla  eristetty  muusta ruudusta. 

Suoloma-aapa 

Käsittely  1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Treatment Pituuskasvu i im/v.  — -  Height growth  cm/year 

0   13.8 16.3 16.4 18.8 18.2 15.1 21.9 28.8 

N   12.7 15.2 14.1 18.6 17.3 14.4 19.0 27.6 

P  13.1 17.4 17.4 21.5 22.6 17.1 25.8 34.3 

K   14.9 18.0 18.5 20.1 18.0  14.2 23.3 30.5 

NP   13.0 17.8 16.2 23.1 22.1 16.8 25.3 25.6 

NK   13.7 16.8 16.2 20.6  19.0 14.4 22.2 30.9 

PK  13.8 18.9 18.2 22.8  21.8  15.4 25.1 34.6 

I 

100-R 2  63.5  66.4  60.8  50.4 56.6  56.0 43.7 52.6 

N   1.02 .47 2.22 .03 .28 .35 1.20 .21 

„
 P   .44  .50 .40 1.96 8.53* 2.54 2.28  4.32 

S  .3 K   .95  1.10 1.69 .39 .01 .52 .25 .34 

§ 1 N  x  P   .84  .78 .01 1.31 .35 2.21 1.67  1.79 

pife, N  x  K   .17 .71 .30 .39 .19 .00 .01 .67 

P x K   .06 .25 .00 .01 .04 .28 .21 .26 

Sädekasvu  mm/v.  —. Radial growth mm/year 

0   1.40 1.32 1.47 1.23 1.15 1.13 1.44 1.66 

N   1.36 1.21 1.24 1.30 1.15 1.15 1.47 1.59 

P  1.44 1.57 1.86 1.62 1.63 1.67 1.92 1.91 

F  1.37 1.34 1.53 1.33 1.17 1.02 1.35  1.52 

FP  1.47 1.59 1.70 1.84 1.70 1.70 1.93  1.90 

NK  1.34 1.30 1.42 1.54 1.32 1.19 1.48  1.46 

PK  1.30 1.51 1.75 1.75 1.61 1.52 1.77 1.61 

100-R 2  86.2 65.3 66.7  48.8 75.0 83.5 68.3  51.5 

N   .19 .77 1.91 .13 .00 .01 .04 .13 

„
 P   .16 4.34  6.36*  4.30 16.38**  26.42***  10.99* 1.88 

8.3 K   .13 .03 .17 .26  .02 1.12 .35  .56 

§  g NxP  3.09  3.52 .10 1.05 .95 1.82 .09 1.85 

fL, a, N  x  K   .00 1.09 1.31 .46 2.53 4.25 3.38  1.67 

P x K   3.27 .19 .75 .01 .54 .65 1.06  1.99 
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Taulukko  12. Koepuiden kasvun,  riippuvuus  lannoituksesta  Suoloma-aavan koeken  
tällä. Lannoitus:  ks. taulukko 11. 

Table  12. Dependence of  growth of  the  sample trees  on fertilization  at the  experimental area 
at Suoloma-aapa. Fertilization:  same  as in  Table  11. 

1) Erot  eivät  ole  merkitseviä Differences  are  not  significant.  

Taulukossa 11 esitetyistä  koealakohtaisista tuloksista ilmenee, että 

Suoloma-aavalla on  fosforilannoitus lisännyt  merkitsevästi puiden  pituus-  ja 

sädekasvua. Typpi  ja kalium eivät ole parantaneet  kasvua,  eikä myöskään  

eri  ravinteiden välinen yhdysvaikutus  ole yhdessäkään  tapauksessa  ollut 

merkitsevä. 

Suoloma-aavalta saatujen  koepuukohtaisten  tuloksien  mukaan suotyypin  

vaihtelu selittää jossakin  määrin puiden  kasvun  vaihtelua (taulukko  12, 

liitetaulukot 7a, 7  b). Seuraavasta asetelmasta havaitaan,  että puiden  

pituuskasvu  on ollut  parempi  ruohoisella kuin  rahkamättäisellä tai varpui  

varpuisella  pinnalla.  

Eri  ravinteiden vaikutusta koskevat  koepuukohtaiset  tulokset vahvis  

tavat edellä koealakohtaisen laskennan perusteella  saatua tulosta,  että fos  

fori on ollut Suoloma-aavalla puuston  kasvuun voimakkaimmin vaikuttava 

ravinne. Typpi  yksinään  ja etenkin kaliumin kanssa  annettuna on heiken  

Kyseisen  luokkamuuttujan vaikutusparametrien aj  estimaatit (vrt.  luku  232:ma11i 1)  

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 j 1971 

Lannoitus — Poikkeama  luokan  pituuskasvun  pienimmän neliösumman keskiarvosta,  cm — 

Fertilization Deviation from least  square  average  of  height  growth of  the  class,  cm,  
0   >)  X )  —0.47 —1.21 0.85  —1.33 —4.91 

N   —2.53 —1.82 —0.41 —4.45 —2.2  7 

P   1.10 3.80 2.39 4.24 3.58 

K   0.55  —1.08 —0.33 2.99 2.75 

NP   2.25 1.04 1.46 —0.24 1.69 

NK  —3.25 —2.59 —2.68 —4.77 —4.67 

PK  
— 1.45 —0.22 —2.43 —1.14 —1.82 

NPK  3.80  2.09 1.14 4.69 5.66 

Poikkeama luokan sädekasvun pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  mm  — 
Deviation  from least square  average  of  radial growth of  the  class,  mm  

0   0.07  —0.16 —0.31 —0.32 —0.34 —0.29 —0.46 —0.34 

N   —0.18 —0.18 —0.31 —0.12 —0.20 —0.12 —0.13 —0.07 

P  0.04 0.09 0.24  0.03 0.17  0.23 0.22 0.16  

K   0.22  0.27 0.20  0.14  0.07  —0.02 0.41  0.26  

NP   0.21  0.21 0.17  0.21  0.37  0.52  0.43  0.07  

NK  —0.16 —0.45 —0.45 —0.35 —0.43 —0.54 —0.41 —0.20 

PK  —0.19 —0.02 0.22  0.05  0.14  0.07  0.12  O.oo  

NPK  —0.02 0.22  0.23  0.35  1 0.21 0.14  0.08  O.li 

Suotyypin  pienmuoto  1967 1968  1969 1971 

Poikkeama luokan pituuskasvun pienimmän  

neliösumman keskiarvosta,  cm
1) 

Ruohoinen   1.92 2.32  0.9 2 1.96 

Rahkamättäinen . . .  0.  8 0 0.5 5 0. 5 3 0.12 

Varpuinen   2.  7 2 1.78 1.44 1.84 
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tänyt  puiden kasvua.  NK-lannoituksen antama negatiivinen  tulos viittaa 

siihen, että tätä lannoiteyhdistelmää  käytettäessä  fosforin puute  olisi  kärjis  

tynyt ja tästä ravinteesta olisi  tullut puiden  kasvua rajoittava  minimitekijä.  

Taulukosta 12 nähdään myös,  että XP- ja NPK-lannoitus ovat antaneet 

keskimäärin jonkin  verran  paremman tuloksen kuin  PK-lannoitus. On kui  

tenkin syytä  todeta,  että käytetyn  mallin selitysaste  on varsin alhainen 

(vrt. liitetaulukkot 7a,  7b).  

315. Muut tutkimusalueet 

Tutkimuksen lisäaineisto  on kerätty  sellaisilta koekentiltä,  joissa tulosten 

tilastollinen luotettavuus voidaan selvittää vain koepuukohtaisten  analyy  

sien perusteella.  

Puhoksen Haisuojan  tutkimusalueella ei  eri  lannoituskäsittelyjen  (43,  65, 

86  kg  P/ha)  vaikutuksen välillä ole  merkitsevää  eroa, eikä  myöskään  koepuun  

etäisyys  ojasta  ole vaikuttanut merkitsevästi puiden  pituuskasvuun  (liite  
taulukko 8).  Oheisesta  asetelmasta  todetaan,  että kasvu  oli  kolmena vuotena 

merkitsevästi  parempi  51—60 m:n sarkaleveyttä  kuin  sitä leveämpiä  sarkoja  

käytettäessä.  

Pudasjärvellä  PK-  ja NPK-lannoitus ovat antaneet jokseenkin  saman  
tuloksen (kuva  6).  Tällä koekentällä ei  ollut  lannoittamatonta vertailualuetta,  

joten lannoituksen kokonaisvaikutus  jää selvittämättä.  

Koepuukohtaisen  analyysin  mukaan lannoituksen puiden  pituuskasvua  

lisäävä  vaikutus on Pudasjärvellä  merkitsevä  vain v.  1963 (liitetaulukko  9).  

Tällöin NPK-lannoituksen vaikutus puiden  kasvuun  oli  heikompi  kuin  PK:n.  

Lannoituksen lisäksi  kasvua selittävät merkitsevästi vain puiden  ikä  ja 

pituus lannoitettaessa eivätkä lainkaan sellaiset  tekijät  kuin sarkaleveys,  

koepuun  etäisyys  ojasta  tai  turpeen  paksuus.  

Kuvassa  7  esitettyjen  tulosten mukaan NPK-lannoitus on lisännyt  puus  

ton kasvua Ranuan tutkimusalueella,  ja pienemmällä  käytetyllä  typpimää  

rällä (70  kg  N/ha)  on saavutettu parempi  tulos kuin  suuremmalla määrällä 

(120  kg  N/ha).  Tällä alueella eivät  käytetty  lannoitus ja sarkaleveys  vaihtele 

toisistaan riippumattomasti,  minkä vuoksi lannoituksen ja  sarkaleveyden  
vaikutuksen luotettavuuden arviointi ei ole mahdollista erikseen edes koe  

Sarkaleveys , m 1963 1964 1971 

Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman 

keskiarvosta,  cm 

51—60 
.
 6.19 8.78 5.28 

61—70 
.

 3.6 5 4.4 8 .29 

71—80 
..

 2.5 4 4.3  0 5.6 7 
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Kuva 6. Puuston kasvu  Pudasjärven  tutkimusalueella. Lannoitus (keskimäärin) —
Fertilization  

(on average ): a)  PK =B6 kg  P/ha,  94  kg  K/ha (4  koealaa sample plots),  NPK = 100  kg N/ha, 82  kg  
P/ha, 93 kg K/ha (7 koealaa  sample plots),  b) PK = 58  kg P/ha,  34  kg K/ha (4 koealaa   

sample plots),  NPK  = 100 kg  N/ha, 58  kg  P/ha,  34  kg K/ha (3 koealaa  — sample plots).  

Fig.  6. Stand growth on the research  area at Pudasjärvi.  

puukohtaisesti.  Verrattaessa  keskenään eri yhdistelmiä  todetaan puiden  kas  

vaneen sitä  enemmän,  mitä kapeampaa  sarkaa  on käytetty  (taulukko  13, 

liitetaulukot 10  a,  10 b). 

Muista  tutkimusalueista vain Kivalossa voidaan verrata keskenään eri  

suuruisten typpimäärien  sekä PK- ja NPK-lannoitusten vaikutusta. Seu  

raavasta asetelmasta todetaan, että  kokeessa  42 e on kalium aluksi  ollut tär  

kein yksittäinen  annetuista ravinteista,  mutta vuosina 1970—1971 on fosfo  

rin vaikutus  ollut  suurin (ks.  myös  liitetaulukko 11). Muista  tutkituista  teki  

Lannoitus,  kg/ha  1959 1960 1963 1970 1971 

Poikkeama luokan  pituuskasvun  pienimmän  neliösumman 
keskiarvosta,  cm 

N 156  -—1.32 1.74 4.24 1.95 .71 

P 89  2. 10 1.03 .74 3.00 4.  7 1  

K 255   3.4 2 2.7 7 4.9 9 4.9 6 — -5.4 3 
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Kuva 7. Puuston kasvu  Ranuan  tutkimusalueella. (NPK)I  = 70  kg N/ha, 35  kg  P/ha,  34  kg K/ha, 
(NPK)II  = 120  kg  N/ha, 35 kg P/ha,  51 kg K/ha. 

Fig.  7. Stand growth on the research area at  Ranua.  

jöistä  vain sarkaleveyden  vaikutus on ollut  merkitsevä ja sekin vain  yhtenä  

vuotena. Tällöin puiden  pituuskasvu  on ollut  alle 40 m:n saralla heikompi  

kuin 60 m leveämmillä saroilla. 

Kivalon kokeesta  42 b saatujen  koepuukohtaisten  tulosten mukaan 

NPK-lannoitus on  aiheuttanut suuremman pituuskasvun  lisäyksen kuin  

NP-lannoitus (taulukko  14). Annettaessa lannoituksessa vain typpeä  ja 

fosforia  on puiden  pituuskasvu  jäänyt vähäisemmäksi  kuin  lannoittamatto  
milla  puilla.  Tämän mukaan kaliumin  puute on muodostunut NP-lannoituk  

sessa  puiden  kasvua  rajoittavaksi  tekijäksi  ko.  koekentällä.  

Muita pituuskasvun  vaihtelua selittäviä tekijöitä  ovat  Kivalon  kokeessa 

42 b koepuun  etäisyys  ojasta  (v.  1962), turpeen  paksuus  sekä  puiden  ikä ja 

pituus  lannoitettaessa (liitetaulukko  12).  Koepuun  etäisyys  ojasta  on  vaikut  
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Taulukko 13. Koepuiden kasvun  riippuvuus sarkaleveydestä  ja lannoituksesta Ranuan  
tutkimusalueella.  Lannoitus  (keskimäärin) — Fertilization (on average): 95 kg N/ha, 

35 kg P/ha, 43 kg K/ha. 

Table 13. Dependence of growth variations  in  the sample trees  on ditch spacing  and  
fertilization at the research  area at Ranua.  

1) Erot  eivät ole  merkitseviä  Differences  are not  significant.  

Taulukko 14. Koepuiden pituuskasvun riippuvuus lannoituksesta  Kivalon  kokeessa  
42 b. 

Table 14. Dependence of  the  height growth of  the sample trees  on fertilization  in  experiment 
42 b at Kivalo.  

1) Erot  eivät ole  merkitseviä Differences  are  not  significant.  

tanut siten,  että puiden kasvu  on ollut alle  15 m:n etäisyydellä  ojasta  pie  

nempi  kuin 16—40 m:n etäisyydellä.  Puiden pituuskasvun  lisäys  on ollut 

keskimäärin sitä  suurempi mitä ohuempi  turvekerros on ollut. 

Kummassakin Kivalon kokeessa on lannoituksen aiheuttama kasvun  

lisäys jäänyt  vähäiseksi.  Tämä ilmenee siitäkin,  että  käytetyn  kasvumallin  

selitysaste  on varsin alhainen. Heikon lannoitusvaikutuksen  eräänä  syynä  lie  

nee tällä alueella puutteellinen  kuivatus.  Ojituksessa  on käytetty  leveätä  sar  

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Sarkaleveys  
+lannoitus 

Ditch  spacing 
-\-fertili-  

Poikkeama luokan  pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta  cm  — 

Deviation from  least square  average  of  height growth of  the class,  cm  

zation 

51—60 m 
...

 3.70 7.68  13.53 10.69 13.11 10.61 8.05 12.61 14.46  

61—70 m 
...

 —1.25 
— .81 —

 2.86 
— .18 —

 2.54 
— .31 — .13 1.21 — 1.91 

>90 m —2.45 —6.88 —10.67  —10.51  —10.58  —10.93  —8.17 —13.81  —12.55  

Sarkaleveys  
+lannoitus 

Ditch  spacing  
+ fertili-  

Poikkeama  luokan  sädekasvun  pienimmän neliösumman  keskiarvosta,  mm — 

Deviation  from least square  average  of  radial  growth of the class, mm  

zation 

51—60 m  
...

 *)  .69 1.38 1.12 1.38 .83 1.00 .77 .83 .47 

61—70 m  
...

 — .30 — .48 — .27 — .34 — .06 — .31 — -12 — .06 

>90 !— .39 — .90 — .85 — 1.04 .77 — .70 — .64 — .77 — .46 

Lannoitus, kg/ha 1961 j 1962 |  1963 | 1964 j 1965 1966 j 1967 |  1968 |  1969 | 1970 | 1971 

Fertilisation,  kgjha 

Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  cm — 

Deviation from least  square average  of  height growth of  the ch  2ss, cm  

0   —0.19 —0.40 1} 0.62  —0.68 —0.73 !)  1} !  l)  0.11 —0.30 

N100 P82   1.31 3.20 0.28  —0.28 1—0.45 2.81 —5.44 

N125  P72 K204 
...

 2.67 3.09 —0.32 0.54  0.59  1.89 2.93  

N200 P82   —2.73 —4.27 —2.61 —1.92 i—1.86  I  —0.76 0.72  

N250 P144 K340 
..
 —1.06 —1.61 1.75 2.35 2.45  [  1.58 2.08  
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Kuva 8. Puuston kasvu  Moitasuon tutkimusalueella.  Käsittelyistä  on  kaksi  toistoa.  NPK  = 70  kg,  

N/ha, 35 kg P/ha,  34  kg K/ha.  

Fig.  8. Stand growth on the  research  area at Moitasuo.  There  are  two  replications for  each  treatment.  

kaa, minkä lisäksi  ojien  osittainen tukkeutuminen on myöhemmin vielä 

heikentänyt  kuivatustehoa.  

Moitasuon tutkimusalueella on NPK-lannoitus (70 kg  N/ha,  35 kg  P/ha,  

34 kg  K/ha)  lisännyt  selvästi  puuston  kasvua  (kuva  8).  Lannoituksen vai  

kutus puiden  pituuskasvuun  on merkitsevä vuosina  1964—1971 ja sädekas  

vuun vuosina 1962—1970. (liitetaulukot  13  a,  13 b).  Sarkaleveyden  vaikutus 

ilmenee pituuskasvussa  siten,  että  puut  kasvoivat  81—90 m:n saralla parem  

min kuin  yli  90  m:n levyisellä  saralla. Turpeen  paksuuden  vaikutus  oli mer  

kitsevä  vain  v. 1967,  jolloin  puiden  pituuskasvu  oli  50—100 cm:n turve  

syvyydellä  parempi  kuin 100—200 cm:n  turvesyvyydellä.  Tällä tutkimus  

alueella testattiin  erikseen  myös  sarkaleveyden  ja lannoituksen sekä suo  

tyypin  ja lannoituksen välinen yhdysvaikutus,  mutta kumpikaan  niistä ei 

osoittautunut merkitseväksi. 

Lannoituksella  (22  kg  P/ha,  68  kg  K/ha)  aikaansaatu kasvunlisäys  Teura  

vuoman tutkimusalueella nähdään kuvasta 9. Lannoituksen vaikutus on 
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Kuva  9. Puuston kasvu  Teuravuoman  tutkimusalueella. PK  = 22 kg P/ha, 68  kg K/ha. 

Fig. 9.  Stand  growth on the  research  area at  Teuravuoma. 

Kuva 10. Puuston kasvu Uuravaaran tutkimusalueella.  Käsittelyistä  on kaksi  toistoa.  NPK = 
100 kg N/ha, 52  kg P/ha,  51 kg K/ha. 

Fig.  10. Stand growth  on  the research  at Vuravaara. There  are  two replications of  the treatments. 

merkitsevä  vuosina  1963—1971 (liitetaulukko  14). Koepuun  etäisyys  ojasta  

on vaikuttanut v.  1970 merkitsevästi  koepuiden  pituuskasvuun.  Kasvu on 

ollut  parasta  alle 5  m:n etäisyydellä  ojasta,  mutta kasvun  ja ojaetäisyyden  

välinen riippuvuus  ei  ole  mitenkään selvästi  havaittavissa. 
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Uuravaaran tutkimusalueella on NPK-lannoituksen vaikutus puiden  

pituuskasvuun  merkitsevä vuosina 1965—1971 ja sädekasvuun vuosina  

1964—1969 (liitetaulukot  15  a,  15b).  Lannoituksella aikaansaatu kasvun  

lisäys  nähdään kuvasta 10. Muiden tutkittujen  muuttujien  vaikutus  lannoi  

tuksen jälkeiseen  kasvuun ei  ollut  lannoitusta edeltävän  kasvun  vaikutusta  

lukuunottamatta merkitsevä. Uuravaaran aineistosta testattiin erikseen  

myös  lannoituksen ja turpeen  paksuuden  välinen yhdysvaikutus,  mutta 

sekään ei  ollut merkitsevä. 

32.  Piensara-,  tupasvilla-,  isovarpuiset  ja rahkarämeet 

321. Mortti ja Leipimaa  

Ainoa piensaraisten  ja niitä niukkaravinteisempien  rämeiden tyyppi  

ryhmään  kuuluva  täysin  vaihdeltu faktorikoe sijaitsee  Rovaniemen Mortissa.  

Koe on perustettu  vuonna  1960 alueelle, joka  on suotyypiltään  suurimmaksi  

osaksi  piensararämettä.  Taulukossa 15  esitettyjen  koealakohtaisten tulosten 

mukaan  tällä tutkimusalueella eri  ravinteista vain typpi  on parantanut  mer  

kitsevästi  puiden kasvua.  Kalium on vaikuttanut kolmena  ensimmäisenä  

lannoituksen jälkeisenä  vuotena puiden  pituuskasvuun  heikentävästi.  Fos  

forin vaikutus puiden  sädekasvuun on ollut yhtenä  vuotena negatiivinen.  

Typen  ja kaliumin välinen yhdysvaikutus  on ollut  eräinä vuosina merkitse  

västi positiivinen,  fosforin  ja kaliumin välinen yhdysvaikutus  taas negatii  

vinen. Eri  ravinteiden välinen toisen  asteen yhdysvaikutus  ei  ollut erikseen  

suoritetun testin mukaan merkitsevä. 

Koepuukohtaisten  tulosten  mukaan on  typen  vaikutus puuston  kasvuun 

ollut eri  ravinteita yksinään  annettaessa voimakkaampi  kuin fosforin ja 

kaliumin (taulukko  16).  Eri  yhdistelmistä  NP-lannoituksen vaikutus on ollut 

paras,  NPK-lannoituksen vaikutustakin suurempi.  Tämä tulos viittaa siihen 

mahdollisuuteen,  että kaliumin  vaikutus  voisi  tällä  tutkimusalueella olla  jopa 

haitallinen,  kuten edellä jo on todettu. 

Muiden selittävien muuttujien  vaikutuksesta voidaan todeta,  että puiden  

kasvu  on ollut paras ojien  läheisyydessä  ja heikkenee etäisyyden  ojasta  

lisääntyessä.  Myös  turpeen  paksuus  sekä puiden  kasvu  ennen lannoitusta  

ovat  vaikuttaneet merkitsevästi koepuiden  kasvun  vaihteluun (liitetaulukot  

16 a,  16 b). Ohutturpeisella  alueella kasvu  on ollut parempi  kuin paksutur  

peisella,  kuten seuraavasta asetelmasta havaitaan. 
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') = erot eivät ole merkitseviä 

Turpeen  paksuuden  ja sarkaleveyden  välinen yhdysvaikutus  ei ollut  

erikseen suoritetun analyysin  mukaan merkitsevä. 

Taulukko  15. Puuston  kasvu Mortin tutkimusalueen koealoilla  1—32. Lannoitus   

Fertilization: 78 kg  N/ha, 56 P/ha, 43 kg  K/ha. 

Table 15. Stand growth on sample plots  1—32 at the research area at Mortti. 

Turpeen 1962 1964 1066 1968 1 970 1971 

paksuus,  cm Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  cm 

< 20  1.09 J ) 1.90 ') *) 2.37 
21— 50  1.34  l

) 0.9  5 !) l
) —1.27 

51—100   0. 3 5 X ) 0.9  5 *) 
x

) —1.09  

Poikkeama luokan sädekasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta, mm 

< 20  0. 1 5 0.15 !)  0.11 0.16 *) 
21— 50  0. 0 3 —0.0  4 !)  0.  0 2 0.  0 6 J ) 
51—100   0. 1 8 —0.11 !)  0.  0 9 0.  0 9 1

) 

Käsittely  I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971  

Treatment Pituuskasvu  cm/v. -  —  Height  growth cm/year  

0 
...

 6.7 8.8 11.9 11.3 13.5 16.5 15.4 18.3 17.1 14.1 16.6 20.3 

N 
...

 6.7 9.9  15.6 15.1 16.9 18.8 17.2 18.8 17.5 13.9 16.6 20.7 

P 
...

 6.9 9.0 13.4 12.2 14.4 16.4 15.3 17.2 15.8 13.8 15.1 18.3 

K 
...

 6.0 7.2 10.1 11.1 14.1 17.4 16.3 18.9 17.8 14.6 17.0 21.3 

NP 
..

 7.1 9.9 17.1 16.0 17.4 18.9 16.9 17.4 15.7 12.9 14.2 17.7 

NK 
.

 6.0 8.2 13.8 14.5 16.9 18.5 17.3 18.8 18.3 14.1 16.4 21.3 

PK 
..

 5.9 7.0 10.5 11.1 14.1 16.8 15.9 16.5 16.0 13.4 15.3 18.6 

100-R 2 70.5  57.3 64.7 51.8 51.6 50.7 56.0 44.5 37.0 40.5 38.2 41.6 

N 
...

 .00 3.51 17.34***  14.31***  9.25**  4.69*  4.21 .21 .12 .02 .00  .08 

«>
 P .59 .13 3.22 .96 .70 .01 .02 1.29 1.37 .28 1.60 1.95 

S .3 K 
...

 5.94* 8.17**  4.41*  .04 .28 .95 1.31 .42 .45 1.14 .10  .51 

|  S NxP 2.01 .80 .01 .01 .51 .12 .09 .30 .92 .96 1.73 2.17 

cifc,  NxK  .02 .25 .06 .46 .94 6.32*  5.17*  1.70 .01 .38 .85  .44 

P x K 4.84* 2.52 7.13*  3.33 2.92 1.00 .38 1.57 1.04 1.81 .11 .94 

Sädekasvu  mm/v. — Radial  growth mm/year  

0 
...

 0.70  0.81  1.01 1.14 1.35 1.37 1.38 1.20 1.03 1.22 1.53 

N 
...

 0.73  0.98  1.22 1.37 1.46 1.32 1.35 1.34 1.18 1.08 1.11 1.45 

P 
...

 0.72  0.92  1.18 1.32 1.42 1.37 1.51 1.22 1.09 0.83  1.05 1.40 

K 
...

 0.67  0.89  1.04 1.11 1.44 1.45 1.69 1.43 1.27 1.03 1.27 1.49 

NP 
..

 0.72  1.07 1.38 1.57 1.53 1.34 1.38 1.14 1.02 0.81  0.90  1.23 

NK . 0.68  1.03 1.20 1.24 1.46 1.32 1.48 1.37 1.23 1.05 1.14 1.36 

PK 
..

 0.65  0.97  1.18 1.23 1.45 1.37 1.67 1.25 1.14 0.79  1.12 1.43 

100-R2 73.8  59.3 38.6 53.7 50.9 44.5 42.4 49.9 36.6 39.3 35.6  51.1 

N 
...

 .25 4.52* 3.61 5.22*  1.04 .25  1.54 .20 .04 .19 .93 .62  

„
 P .00 1.89 2.31 3.20  .45 .00  .00 2.52 1.19 4.86* 2.25 1.57 

g s K ...  .24 1.01 .09 .04  .73 .44 1.75 .20 .53 .00 .25 .16 

|  1 NxP .25 .29 .00  .08  .00 .22 .21 .63 .95 1.65 .35 2.75 

pi,  et, NxK .28 .08  .98 4.75*  2.94 1.72 .45 .08 .13 .15 .13 .95  

PxK .87 .68 .25  2.00  1.61 1.49 .06 .09 .22 .61 .08 2.14 
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Taulukko 16. Koepuiden kasvun  riippuvuus  lannoituksesta  sekä koepuun  etäisyydestä  
ojaan Mortin tutkimusalueen koealoilla 1—32. Lannoitus: ks.  taulukko 15 

Table 16. Dependence of  growth of  the  sample trees  on fertilization  and distance  between  
the sample tree  and  the nearest  ditch in  sample  plots  1—32 at  the research  area at Mortti. 

Fertilization: same as in Table 15. 

1)  Erot  eivät  ole  merkitseviä Differences are not  significant. 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Lannoitus  Poikkeama  luokan  pituuskasvun  pienimmän neliösumman keskiarvosta,  ;m — 

Fertilization Deviation from  least square  average of  height  growth of  the class, em 

0  l )  —2.5  7 —2.72 —3.86 —2.31  —1.69 X)  l) 
N   —0.14 —1.38 —0.28 1.14 0.86  

P  —0.12 —2.11 —1.55 —3.26 —3.59 

K   —2.20 —1.21 —1.15 2.48 1.59 

NP   4.02 4.41 2.55 1.35 1.69 

NK   0.83  1.45 1.87 —0.57 —0.54 

PK  —2.05 —1.32 0.76  —0.56 0.68  

NPK  3.01 2.89 1.67 1.72 1.01 

Koepuun etäi- 

syys  ojasta,m 
Distance  be-  

tween sample 
tree and near- 

est ditch, m  

5 x)  3.02 —0.05 *)  3.61 5.77 10.31 6.03  8.37  10.46 

6—10  —0.91  O.oo —1.74 0.63  —1.82 —2.27 —3.15 —3.12 

11—15 —0.80 —2.43 —3.23 —4.66 —2.72 —3.54 —0.65 0.28  

16—20  —1.48 0.39  —0.36 0.65  0.08  0.32  —0.45 —1.53 

21—25 —0.12 —0.11  1.91 0.96  0.14  0.84  —0.56 —0.89  

26—30  —0.44 2.20 —0.20 —3.35 —5.97 —1.37  —3.56 —5.19 

Lannoitus  Poikkeama luokan  sädekasvun  pienimmän  neliösumman  keskiarvosta,  mm —• 
Fertilization I deviation  from least square  average  of  radial  growth of  the  class,  mm 

0  —0.28 —0.33 —0.42 —0.30 X) *) 
N   0.05  0.18  0.14  0.08 

P  —0.14 —0.13 —0.13 —0.14 

K   —O.io  —0.12 —0.12 0.15  

NP   0.32  0.38  0.50  0.29  

NK  0.08  —0.03 —0.09 —0.08 

PK  0.01 —0.06 —0.09 —0.05 

NPK  0.07  0.11  0.10 0.06  

Koepuun etäi- 

syys  ojasta,m  
Distance be- 

tween sample 
tree and near- 

est ditch, m 

5  l )  *) 0.32  0.53  0.46  0.40  0.47  0.47  

6—10 —0.07 —0.12 —0.18 —0.09 —0.25 —0.30 

11—15 —0.30 —0.24 —0.13 —0.06 —0.12 —0.25 

16—20  —0.11 —0.14 —0.05 —0.07 —0.11 —0.07 

21—25  0.19  0.04  0.08  —0.10 0.13  0.07  

26—30  —0.03 —0.07 —0.1 1 —0.06 —0.11 0.09  
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Taulukko 17. Puuston  kasvu Mortin sarkaleveyskoekentällä. Lannoitus Fertili  
zation: 78 kg  N/ha, 56 kg  P/ha  sekä  kalkkikivi  jauhoa ground limestone 4 000  kg/ha.  

Table  17. Stand  growth at the strip  width experimental area at Mortti.  

Mortin alueelle on lisäksi perustettu  sarkaleveyskoekenttä,  jolla  voidaan 

selvittää NPK-lannoituksen vaikutusta sekä yksinään  että yhdessä  kalkki  

kivi  jauheen  kanssa  käytettynä.  Tässä kokeessa  on kalkilla ollut negatiivinen  

vaikutus puiden  pituuskasvuun  4—6 vuoden kuluttua lannoituksesta,  mutta 

yli  10 vuoden kuluttua lannoituksesta  kalkin  vaikutus on muuttunut posi  

tiiviseksi (taulukko  17). 

Mortissa  puiden  kasvu  on ollut  10—80 m:n levyisillä  saroilla sitä  parempi,  

mitä  kapeampaa  sarkaa  on käytetty.  Sen sijaan  100 m:n saroilla  puut ovat 

kasvaneet  paremmin  kuin  niitä kapeammilla,  jopa 20  m:n levyisillä  saroilla.  

Vastaava tulos saatiin myös koepuukohtaisissa  analyyseissa.  

Leveiltä  saroilta  saatu hyvä  tulos  johtunee  siitä,  että nämä sarat  sijaitse  

vat kentän ohutturpeisella  ja helposti  kuivuvalla  osalla,  kun taas kapeat  

Sarkaleveys,  m  — 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Ditch spacing, m NPK-lannoitu s —  NPK fertilizing  

10  

20   

40   

60   

80   

100  

11.0 

9.5 

9.5 

9.4 

9.5 

11.7 

17.1 

14.4 

14.9 

14.0 

14.2 

14.5 

14.6  

14.5  

13.7  

13.2  

12.8  

14.6 

19.1 

17.3 

16.6 

16.5 

15.4 

18.9 

22.2 

20.4 

19.5 

19.7 

19.2 

23.1 

18.8  

17.7 

17.6 

18.2 
16.8 

20.5 

22.8 

19.2 

19.5 

19.1 

18.5 

22.3 

21.7 

18.1 

18.5 

17.4 

18.0 

21.1 

17.0 

15.0 

14.8 

14.8 

14.7 

17.2 

20.4  

17.6 

17.3 

16.3 

17.1 

21.3 

30.9 

26.1 

25.2 

22.0 

21.6 

28.6 

Keskiarvo 
—

 

Mean 

10.1 14.9 13.9 17.3 20.7 18.3 20.2 19.1 15.6 18.3 25.7 

NPKCa-lannoitu  s — NPKCa  fertilizing  

10  

20   

40   

60   

80   

100   

9.8 

8.3 

8.4 

8.3 

8.4 

10.5 

16.4 

13.7 

14.2 

13.3 

13.5 

13.8 

14.2 

14.0 

13.3 

12.8 

12.4 

14.2 

16.9 

15.2 

14.4 

14.3 

13.2 

16.7 

19.3 

17.5 

16.6 
16.8 

16.4 

20.2  

17.2 

16.2 

16.0 

16.6 

15.2 

18.9 

21.9 

18.3 

18.6 

18.2 

17.7 

21.4 

21.5 

18.0 

18.3 

17.2 

17.9 

21.0 

17.5 

15.5 

15.3 

15.3 

15.1 

17.7 

22.7 

19.9 

19.6 

18.6 

19.5 

23.6 

36.3 

31.5 

30.6 

27.4 

27.0 

34.0 

Keskiarvo  —• 

Mean 
9.0 14.2 13.5 15.1 17.8 16.7 19.4 19.0 16.1 20.8 31.1  

100-R2  

Sarkaleveys  — 
Ditch spacing  

74.4  

1.67 

83.0  

2.63* 

80.5 

1.34 

81.8 

2.90* 

73.9 
3.93**  

62.4  

3.18* 

63.9  

4.12**  

63.3  

4.09**  

59.1 

1.84 

54.5 

1.62 

58.3  

2.81* 

Lannoitus- 
o  Ji  käsittely  — 
§ g Fertilizer 

treatment 

3.18  1.34 .53 9.32**  18.90***  6.13*  1.42 .04 .44 3.06  8.71**  
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Taulukko  18. Puuston  kasvu Leipimaan sarkaleveyskoekentällä.  Lannoitus Fertili  
zation: 100  kg N/ha, 40 kg P/ha, 83  kg K/ha.  

Table 18.  Stand growth at the strip  width  experimental area at Leipimaa. 

sarat olivat  suon  paksuturpeisella  ja vaikeimmin kuivuvalla  osalla. Turpeen  

paksuuden  positiivinen  vaikutus  puiden  kasvuun ilmeni koepuukohtaisissa  

analyyseissa.  Seuraavassa asetelmassa esitetään analyysitulos  niiltä vuosilta,  

jolloin  turpeen  paksuuden  vaikutus on ollut  merkitsevä (ks.  liitetaulukko 17) 

Kivalon Leipimaan  sarkaleveys-  ja lannoituskoe on  perustettu  vuonna 

1964. Alue  on ollut  lannoitettaessa lähinnä piensararämettä.  Koekentällä 

sekä typpi  että kalium ovat lisänneet merkitsevästi  puiden  pituuskasvua  

Kasit tel y — 

nt 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Treat me  Sarka BignKHM  

0  

N   

P  

K  

1 

1 

1 

1 

2.1 

1.7 

2.0 

1.9 

16.9 

17.8 

17.6 

17.8 

14.4 

16.4 

15.5 

16.1 

17.6 

20.4 

18.8 

19.3 

18.8 

21.0 

20.3 

20.9 

15.3 

15.9 

15.8 

16.7 

19.1 

19.4 

19.6 

20.0 

25.9 
25.8 

26.7 

27.1 

Keskiarvo  — Mean 11.9 17.5 15.6 19.0 20.3 15.9 19.5 26.4 

Sarkaleveys  20  m — Ditch  spacing  20 m 

0   

N   

P  

K   

15.2 

16.2 

15.9 

16.2 

13.8 

15.7 

14.9 

15.5 

16.3 

19.2 

17.5 

18.1 

17.5 

19.7 

19.0 

19.5 

14.0 

14.5 

14.4 

15.4 

16.8 

17.2 

17.4 

17.8 

■ 

§m 
Keskiarvo  — Mean Tim 15.9 15.0 17.8 18.9 14.6 17.3 23,3 

Sarkaleveys  40 m  — Ditch  spacing to n 
-  

0   

N  

P  

K   

10.6 

10.2 

10.4 

10.3 

15.6 

16.5 

16.3 

16.5 

14.4 

16.3 

15.5 

16.1 

16.4 

19.2 

17.6 

18.1 

17.5 

19.7 

18.9 

19.5 

13.8 

14.3 

4.2 

15.2 

16.4 

16.8 

17.0 

17.3 

21.5 

21.4 

22.4 

22.7 

Keskiarvo  
—

 Mean 10.4 16.2 15.6 17.8 18.9 14.4 16.9 22.0 

F-arvo  
F
 value  

100-R 2  

N  

P  

K  

Sarkaleveys  — Ditch  spacing  

93.1 

1.58 

.10  

.59  

7.34** 

78.9 82.1 79.5 80.4 

1.82 13.08**  16.14** 10.53**  

.70 3.01 2.08 3.22 

1.50 8.38* 4.96* 7.27* 

1.44 .64 .90 1.25 

67.8  

.83 

.39 

4.97* 

2.34 

72.6  

.32 

.52 

1.60 

5.02*  

76.2  

.01 

.63 

1.44 

7.33**  

Turpeen  

paksuus,  cm 

< 20  

21— 50  

51—100   

1962 1963 1967 1968 1969 1970 1971 

Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  cm  

.93 .56 1.15 1.08 1.19 2.05 2.17 

.42 .54 —. 7  0 .  2 3 .  2 7 .  6 9 .  9 1 

—1.34 1.10 .45 .85 -—.92 1.36 1.26 
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Kuva  11. Puuston  kasvu  tutkimusalueilla  4—9,  11—12. Jokaisesta käsittelystä  on 12 toistoa.  

(NPK)i  = 56  kg N/ha, 31 kg P/ha,  43  kg  K/ha, (NPK)n  = 112  kg N/ha, 62  kg  P/ha,  85  kg K/ha. 
Fig.  11. Stand growth on research  areas N:o  4—9,11—12. There  are 12  replications  for each  treatment.  
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(taulukko  18). Typen  positiivinen  vaikutus puiden  kasvuun  todettiin myös 

koepuukohtaisissa  analyyseissa  (ks.  liitetaulukko 18). 

Leipimaan  koekentällä on puiden  kasvu  ollut 10—40 m:n levyisillä  

saroilla keskimäärin  sitä parempi,  mitä kapeampaa  sarkaa on käytetty.  

Koepuukohtainen  analyysi  antoi saman tuloksen. 

Puiden kasvun  ja turpeen  paksuuden  välinen riippuvuus  ei  ole  kovinkaan 

selvä.  Keskimäärin puut  ovat  kasvaneet  parhaiten  turpeen  paksuuden  ollessa  

alle 20 cm, kuten  seuraava  asetelma osoittaa. 

322. Kajaanin  metsänparannuspiirin  koealat  

Kajaanin  metsänparannuspiirin  toimesta perustetut  kokeet 4—9 ja 11— 

12 on luettu keskimääräisen  suotyyppinsä  perusteella  piensaraisten  ja sitä  

heikompien  rämeiden tyyppiryhmään.  Näillä koekentillä  NPK-lannoitus on 

parantanut  selvästi  puiden  pituus-  ja sädekasvua  kuten kuvasta 11 havaitaan. 

Seuraavasta asetelmasta ilmenee,  että lannoituksen vaikutus puiden  pituus  

kasvuun on ollut merkitsevä 8  vuotena ja pohjapinta-alan  kasvuun  4 vuo  

tena. 

Käytetystä  kahdesta  lannoitemäärästä on suurempi  lisännyt  enemmän 

puuston  kasvua  (kuva  11). Koepuukohtaisten  reaktioiden analyysi  antoi 

saman tuloksen  muilla tutkimusalueilla paitsi  Mieslahdella,  jossa  pienempi  

lannoitemäärä oli vaikutukseltaan  parempi.  

Kahdella tutkimusalueella todettiin suotyyppierojen  vaikuttaneen mer  

kitsevästi  puiden  pituuskasvun  vaihteluun (ks. liitetaulukot 19—25).  Poik  

Turpeen  1965 1968 1969 1970 1971 

paksuus,  cm  Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  cm 

<20  .79 .05 —.3  0 1.2 5 .9 7 

21— 50 
....

 .82 .86 .44 .74 1.01 

51—100   .03 .81 .73 .51 .05 

F-arvo  

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Pituus-  

kasvu  3.00 4.75*  14.30*** 13.09*** 9.92***  8.16**  7.77**  6.61**  5.16* 3.10 ■— 

Pohja- 

pinta-  
alan  

kasvu .16 5. 42**  4.12* 4.7 3* 4.2 5* 2.0 6 .90 1.01 .37 .12 .06 



48 Eero Paavilainen ja Jaakko  Simpanen 86.4 

keamat luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta  olivat  

näillä  alueilla seuraavat: 

*) = erot  eivät ole merkitseviä 

Tulokset ovat  ristiriitaisia. Mieslahden tutkimusalueella kasvu  oli parasta  

joko  tupasvillaisella  tai pienisaraisella  rämeellä,  kun taas Säräisniemellä puut 

kasvoivat keskimäärin parhaiten suursaraisella alueella. Sädekasvussa 

havaittiin ravinteisuusluokan vaikutus  vain vuonna 1962, jolloin  kasvu  oli  

parasta  piensaraisella  ja heikointa suursaraisella osalla. 
Tarkasteltaessa koko Kajaanin  metsänparannuspiirin  aineiston perus  

teella puiden  sädekasvun riippuvuutta  sarkaleveydestä  saadaan seuraavan  

asetelman mukaiset luvut:  

Keskimäärin puuston  kasvu  heikkenee sarkaleveyden  kasvaessa. Kasvun  
heikkeneminen ojaetäisyyden  kasvaessa  ilmeni myös  tarkasteltaessa  puiden  

kasvun  riippuvuutta  koepuun  ja ojan  välisestä etäisyydestä.  

Turpeen  paksuuden  vaikutusta koskeva  oheinen asetelma osoittaa,  että  

puut  ovat  kasvaneet  parhaiten  turpeen  paksuuden  ollessa  20—50 cm.  

Ravinteisuusluokka 1963  1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Poikkeama luokan  pituuskasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  cm  

Mieslahden tutkimusalue 

Suursara  
....

 5. 1 7 7.4 0 —7.41 l
)  

X
)  

Piensara  
....

 1.12 3. 31 !) 8.84  *) *>  *>  

Tupasvilla .  ..  4.0 5 4.0 9 J ) 2.57  l)  

Säräisniemen tutkimusalue 

Suursara 
....

 x
)  *)  *) 2.7  0 3. 34 2. 8 7 2. 49 .79 

Piensara  
....

 *)  l )  !) 1.43 1.74 1.22 .82 1.52 

Tupasvilla ... 
J )  l )  4.  1  3 —-5.0 8 - —4.0 9 3.3  1 2.31 

Sarkaleveys,  m 1962 1963 1964 1967 1968 1969 1970 1971 

Poikkeama luokan sädekasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  mm 

41—50   —.09 .30 .56  .55  .42 .42 .53 .39 

61—70   .16  .25 .36 .00 .00 .18  .  1 4 . 0  3 

71—90   —.52 .25 .21 .30 .20  .22 
.

 2 5 
.

 1 5 

>90   
. —. 0 2 .04 .09 .24  .21  .22 .  1 4 

.

 2 1 

Turpeen  1966 1967  1968 1969 1970 1971 

paksuus,  cm Poikkeama  luokan sädekasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  mm 

< 20 
..

 
.
 —. 1 4  .12 .00 .16 .06 .08 

O »O 1 rH (N  
.

 —. 1 3  .24 .23  .22  .16  .18  

51—100 
..
 , 
.
 .  4 7  .45  .53  .34 .36  .25  

101—200 
.

 . .74  .09  .30 .05 .15  .01 
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7 10358—75 

323. Muut tutkimusalueet 

Reisjärven  tutkimusalueella lannoitus on lisännyt  puuston  kasvua.  

XPK-lannoitus on  ollut vaikutukseltaan jonkin  verran  parempi  kuin  PK  

lannoitus (kuva 12, taulukko 19). 

Myös  sarkaleveyden  vaikutus puiden  kasvuun  on merkitsevä Reisjärven  

tutkimusalueella (liitetaulukko  26). Puiden kasvu  on ollut  alle  60  m:n saralla 

parempi  kuin leveillä saroilla. 

Pyhännän  tutkimusalue on suotyypiltään  isovarpuista  ja tupasvillaista  

tai vieläkin heikompaa  rämettä. Tällä koekentällä on vertailtavien puustojen  
kasvussa  ollut  lannoitushetkellä suuria eroja  (kuva  13). Kuvan 13 sekä  eten  

kin  koepuukohtaisten  analyysien  (taulukko  20) perusteella  todetaan kui  

tenkin että Pyhännällä  on XPK-lannoitus lisännyt  enemmän puiden  kasvua  

kuin PK-lannoitus (ks.  myös  liitetaulukot 27 a, 27 b).  

Kivalon Alajärvellä  sijaitsevilla  koealasarjoilla  37  b ja c  ei typellä  sen  

paremmin  kuin  muillakaan tutkituilla  ravinteilla  ole  voitu lisätä  sanottavasti 

puiden  pituuskasvua  (kuva  14). Tämä ilmeni myös  koepuukohtaisissa  ana  

lyyseissa  (ks.  liitetaulukot 28,  29).  Vähäisen lannoitusvaikutuksen eräs  mah  

dollinen syy  on,  kuten  suon  ravinteisemmallakin  osalla,  alunperin  vaillinainen 

Kuva  12. Puuston  kasvu  Reisjärven  tutkimusalueella. Lannoitus  (keskimäärin): Fertilization (on 

average) 0  = lannoittamaton (3 koealaa) unfertilized (3  sample plots),  PK = 65  kg  P/ha,  57 kg  K/ha, 
(NPK)i = 45  kg  N/ha, 26  kg  P/ha,  21 kg  K/ha, (2 koealaa  sample plots),  (NPK)n = 70  kg N/ha, 
35 kg P/ha,  34  kg  K/ha (8 koealaa  sample plots), (NPK)m = 100  kg  N/ha, 52  kg  P/ha,  60  kg  K/ha 

(2 koealaa sample plots).  

Fig.  12. Stand growth on the  research  area at Reisjärvi.  
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Kuva  13. Puuston  kasvu  Pyhännän tutkimusalueella. PK = 87  kg  P/ha, 85 kg K/ha (2  koealaa   

sample plots),  (NPK)i = 70  kg N/ha, 35  kg  P/ha, 34 kg  K/ha,  (NPK)n  = 100  kg  N/ha, 87  kg  P/ha,  
85 kg K/ha (2 koealaa  sample plots).  

Fig.  13. Stand growth on the  research  area at Pyhäntä.  

Taulukko  19. Koepuiden pituuskasvun riippuvuus lannoituksesta ja sarkaleveydestä  
Reisjärven  tutkimusalueella.  

Table  19. Dependence of  the height growth of  the  sample trees  on fertilization  and  strip  
width at the research  area at  Reisjärvi.  

1) Erot  eivät ole merkitseviä Differences  are not  significant.  

1964 1965 I 1966 | 1967 1968 1969 1970 1971 

Poikkeama  luokan  pituuskas  vun pienimmän neliösumman  keskiarvosta,  ;m — 

Deviation  from least  square average  of  height growth of  the  class, cm  
Lannoitus, kg/ha  — 

Fertilization, kgfha 

NO P31 K30 
.....

 —2.63 —1.63 —4.10 —4.13 —4.61 —5.85  —8.29 

N40  P22 K17   2.77 5.37  

) 

5.34 1.50 4.25 2.85  6.67  

N50 P31 K28   3.65 —3.40 .56 .58 —1.39 2.18  .73 

N70 P35  K33   —1.49 .91 — .43 — .13 —1.12 —2.69 —3.81 

N100 P21 K30  
....

 .82 — .47 1.87 1.17 .57 1.21 3.02  

N180 PO KO   —3.11 
— .78 —3.25 1.01 2.30 2.30  1.67 

Sarkaleveys,  m — 

Ditch  spacing, m  

51—60   5.92 4.46 2.32 >)  2.57 l )  
61—70   1.53 .95 3.37 3.55 

71—80   —8.30 —7.58 —9.59 —1.20 

>90   .85 2.17 3.90 —4.92 
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Taulukko  20. Koepuiden pituuskasvun riippuvuus lannoituksesta  Pyhännän tutki  
kimusalueella. 

Table  20. Dependence of  the  variations  in  the height growth of  the  sample  trees  on fertili  
zation at the research  area at Pyhäntä.  

1) Erot  eivät  ole  merkitseviä Differences  are  not  significant.  

Kuva  14. Puuston  kasvu  Kivalon  kokeessa  37  b—c.  Lannoitus (keskimäärin) Fertilization  (on 

average): a)  P=sB kg P/ha  (3 koealaa  sample plots),  Ni  = 100  kg  N/ha, Nn  = 200  kg  N/ha, 
b) P = 58  kg  P/ha,  NiP  = 100 kg  N/ha, 58  kg  P/ha,  (3  koealaa sample plots),  NuP  = 200  kg  N/ha 

(3 koealaa  sample plots).  

Fig. 14. Stand growth in  experiments 37 b —c at Kivalo. 

1963 1964 1965 I 1966 I  1967 !  1968 1969 1970 | 1971 

Poikkeama  luokan  pituuskasvun pienimmän  neliösumman keskiarvosta,  cm — 
Deviation  from, least square  average  of  heigth growth of  the  class,  cm 

Lannoitus, kg/ha — 

Fertilization,  kg\ha 

0   — .85 
l)\ —5.41 —8.20 —10.05  —6.77 —6.36 —5.73 —4.9 7 

P87,  K85   2.20  2.55 3.13  1.25 —1.41 —3.00 —4.82 —9.14 

N70, P35,  K34   —2.52 .47 I 2.05  3.73  5.86 6.io  8.20 10.01 

N100, P87,  K85   1.17 2.39 3.02  j 5.07 2.32 3.25 2.35 4.10 

Poikkeama  luokan  sädekasvun  pienimmän  neliösumman keskiarvosta, mm  —  
Deviation  from least square average  of  radial  growth of the  cla  s s, mm 

Lannoitus, kg/ha — 

Fertilization, kgfha 

0   — .41 —.68 — .76 — .67  — .73 .41 — .40 — .28 — .16 

P87,  K85   .35 .17 .12 .07 .05 .01 — .06 — .10 — .32 

N70, P35, K34   — .10 .10 .22 .10 .26 .08 .11 .08 .22 

N100,  P87,  K85   .16 .41 .42 .50 .42 .32 .36 .30 .26 
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ja myöhemmin ojien  tukkeutumisen vuoksi  entisestäänkin  heikentynyt  kui  

vatus. Tosin  on todettava, kuten seuraavan asetelman luvut osoittavat,  että 

puiden  kasvu  on ollut näissä kokeissa  aivan ojien  lähellä heikompaa kuin  jopa 

yli 20 m:n etäisyydellä  ojasta.  

*)  = erot eivät ole merkitseviä 

Tarkasteltaessa koepuiden  kasvun  riippuvuutta  turvekerroksen paksuu  

desta,  todetaan alla olevasta asetelmasta,  että kasvu  on ollut heikointa alueen 

paksuturpeisella  alueella,  jossa  turvetta on yli  2  metriä. 

x)  = erot eivät ole merkitseviä 

4. TULOSTEN TARKASTELUA 

Tämän tutkimuksen mukaan typen  puute  ei ole  männyn  kasvua  rajoit  

tava minimitekijä  lannoitettaessa ensimmäistä kertaa suursaraisia ja niitä 

ravinteisempia  rämeitä Pohjanmaalla,  Kainuussa ja Lapin  eteläosissa. 

Eräillä tutkimusalueilla typellä  on päinvastoin  ollut ensimmäisinä lannoi  

tusta seuraavina vuosina negatiivinen  vaikutus puuston  kasvuun. 

Koepuun  etäisyys ojasta, m 1962 1964 1966 1968 

Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman 

keskiarvosta,  cm 

Kivalon koe n:o 37 b  

6—10   J)  
x

) —5.8  7 4.4 6 

11—15   l
)  J

) 6.37  5.2 8 

16—20   X)  .86 1.27 

21—25  1
) 1.36 2.08 

Kivalon koe n:o 37 c 

6—10   —4.oo —1.88 1)  *)  
11—15   3. 2 2 2.  8  8 x

) 
16—20   2. 12 .90 *)  *)  
21—25  .15 1.59 *)  
26—30   0. 1 9 4.0  7 *) 

Turpeen paksuus,  cm I960 1961 1962 1963  

Poikkeama luokan pituuskasvun  pienimmän  neliösumman 

keskiarvosta,  cm 

Kivalon koe  n:o  37 b 

51—100   .60 2.4 8 5. 66 3. 4 4 

101—200   1.63 1.82  1.60 .68  

>200   2.2  2 4.3 0 7. 2 6 4. 1  3 

Kivalon koe u:o 37 c 

21— 50  — .58 *)  
51—100   . —1.56 l

) *) 

101—200   4.04 
x ) *) l )  

>200  1.90 *)  X
) 
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Ojituksen  vanhetessa puuston  kasvu  paranee, sen  kuutiomäärä lisääntyy  

ja ravinteiden tarve samalla kasvaa.  Vanhojen  ojitusalueiden  hyväkasvui  

sissa  männiköissä voi  puiden  typen  käyttö  nousta tämän johdosta  niin suu  

reksi,  että myös  typpi vaikkei se olisikaan puuston  kasvuun  vaikuttava 

minimiravinne saattaa parantaa  kasvua.  Tähän mahdollisuuteen viittaa  

vat mm. Piipsannevalta  saadut tulokset,  joiden mukaan typen  aluksi nega  

tiivinen vaikutus on muuttunut yli  10 vuoden kuluttua lannoituksesta posi  

tiiviseksi.  Olisikin  lähemmin selvitettävä, mikä merkitys  typellä on kasvun  

vauhdittajana  vanhoilla ojitusalueilla,  etenkin jatkolannoit  us  vaiheessa. 

Piensaraisilla ja niitä heikommilla rämeillä typen  käyttö  on tarpeen  jo 

ensimmäisen lannoituksen yhteydessä.  Typen  puute  voi näillä suotyypeillä  

estää PK-lannoituksenkin vaikutuksen ilmenemisen,  kuten myös  aikaisem  

missa tutkimuksissa on todettu (ks.  Paavilainen 1972, Karsisto 

1974). Tosin tunnetaan lannoituskohteita,  joissa  pelkkä  PK-lannoitus on 

antanut aluksi  piensararämeellä  ja jopa  tupasvillarämeellä  kohtalaisen hyvän  

kasvunlisäyksen.  Näissä  tapauksissa  turpeen käyttökelpoiset  typpivarat  ovat  

riittäneet lyhyeksi  ajaksi  kattamaan puiden  typen  tarpeen,  mutta typpilan  

noitus joudutaan  antamaan varsin pian  PK-lannoituksen jälkeen.  

Edellä  esitetyn  mukaan suotyyppi  kuvastaa  verraten hyvin  typpilannoi  

tuksen tarvetta ojitetuilla  rämeillä. Yksityisten  tutkimusalueiden sisällä 

suotyyppierot  sen sijaan  selittivät  heikosti lannoituksen aiheuttaman kas  

vureaktion vaihteluita. Niissä tapauksissa,  jolloin  suotyypin  vaikutus oli 

merkitsevä,  tulokset  olivat  keskenään ristiriitaisia.  Niinpä  runsasravinteisten 

suotyyppien  ryhmään  kuuluvalla  Piipsannevalla  lannoituksen vaikutus oli 

paras ravinneköyhällä  rahkaisella pinnalla,  mutta Suoloma-aavalla saatiin 

päinvastainen  tulos. Niukkaravinteisten soiden tyyppiryhmässä  taas Mies  

lahdella ilmeni voimakkain lannoitusreaktio suon suursaraisella osalla,  

mutta Säräisniemellä kasvureaktio  oli vastaavalla pinnalla  heikoin. Kaikesta 

päätellen  suotyyppierojen  vaikutus on peittynyt  varsin  huomattavassa 

määrin lannoitusta  edeltävän kasvun  ja muiden kasvumallissa  käytettyjen  

regressiotekijoiden  vaikutukseen. Kuvastavathan samanikäisten puiden 

lannoitusta edeltävä kasvu,  puun pituus  lannoitettaessa jne.  samalla tutki  

musalueella nimenomaan kasvualustan epähomogeenisuudesta,  siis  lähinnä 

suotyypin  vaihtelusta johtuvia  kasvueroja.  

Eri ravinteiden välisellä suhteella on soiden metsänlannoituksessa kes  

keinen merkitys,  sillä niiden välinen epätasapaino  johtaa helposti  erilaisiin  

kasvuhäiriöihin.  Tutkittujen  kolmen pääravinteen  keskinäistä  suhdetta kas  

vualustan trofiaan verrattuna voidaan esittää seuraavasti: 

Typpi  Fosfori  Kalium 

Oligotrofinen  v Eutrofinen 
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Runsasravinteisimmilla ruohoisilla ja  etenkin samalla rimpisillä  soilla on  

ennen muuta huolehdittava siitä, että lannoituksessa annetaan riittävästi  

kaliumia kasvualustassa  olevan fosforin  ja typen  määrään verrattuna. Kas  
vualustan ravinteisuuden pienentyessä  fosforin merkitys kaliumiin  verrat  

tuna lisääntyy.  Heikoimmilla soilla taas typellä  on tärkeä merkitys,  kuten  

edellä on todettu. On luonnollisesti otettava huomioon,  että typen  runsas  

käyttö  on heikoimmillakin soilla haitallista,  ellei  myös fosforia ja kaliumia 

anneta samalla riittävästi. 

Sekä Suomessa että mm. Ruotsissa ja Norjassa saatujen  kokemusten 

perusteella  kalkkia  ei  ole suositeltu  käytettäväksi  suometsien lannoituksessa  

(Huikari 1972). Myös  tämän tutkimuksen tulokset  

osoittavat,  että kalkin  vaikutus on ollut  kohta lannoituksen jälkeen  männyn  

kasvulle  haitallinen. Toisaalta on kyllä  todettava,  että kalkilla  on saavutettu 

positiivinen  jälkivaikutus,  joka on ilmennyt vasta  yli  10 vuoden kuluttua 

lannoituksesta.  Mahdollisesti kalkki  on vaikuttanut pitkähkön  ajan  kuluessa 

turpeen  typen  mobilisaatiota edistävästi  ja täten lisännyt  puiden  käytettä  

vissä olevia typpivaroja.  Norjassa  on samoin  todettu,  että kalkin  aluksi  

negatiivinen  vaikutus on muuttunut parin  vuosikymmenen  kuluessa posi  

tiiviseksi (M e s h e ch o k 1968, 1971) 

Tuloksia analysoitaessa  ilmeni,  että eräillä koealueilla käytetyn  kasvu  

mallin selitysaste  aleni  lannoituksesta  kuluneen ajan  kasvaessa,  vaikka  itse 

lannoituskäsittelyn  ja muidenkin muuttujien  vaikutus  pysyi  voimakkaana. 

Tämän mukaan lannoituksen jälkeiseen  puuston  kasvuun  on  alkanut  vaikut  

taa  sellaisia  tekijöitä,  joita  ei ole lainkaan mitattu. On mahdotonta esittää,  

mitä ne ovat,  mutta erään kysymykseen  tulevan tekijän  voidaan ajatella  

olevan muiden kuin lannoituksessa käytettyjen  ravinteiden puute.  Kysy  

mykseen  saattavat  tulla paitsi  pää-  myös  hivenravinteet,  joiden  merkityk  

seen on kiinnitetty  viime aikoina  yhä suurempaa huomiota (Huikari  

1974).  Asiaa valaisevien jatkolannoitusten  ja tutkimusten tarve on ilmeinen. 
Tarkasteltaessa lannoituksen jälkeisen  puuston  kasvun riippuvuutta  

muista tekijöistä  kuin lannoituskäsittelystä  todetaan,  ettei ilmasto ole  

estänyt  lannoituksen vaikutuksen ilmenemistä sillä  alueella,  jolta  tutkimus  

aineisto  on kerätty.  Lannoitus on lisännyt  puuston  kasvua  pohjoisimmillakin  

tutkimusalueilla. Tulos on yhdenmukainen  mm. Metsäntutkimuslaitoksen 

suontutkimusosastossa  tehtyjen  ekologisten  tutkimusten kanssa  (Huikari  

1964 b, Huikari &Paar lahti 1967). Vain eräillä Kivalon koeruu  

duilla lannoitus ei  ole  vaikuttanut juuri  lainkaan puuston  kasvua  paranta  

vasti. Vähäisen lannoitusvaikutuksen syytä  ei  ole kyetty  selvittämään, jos  

kin  on arveltu heikon ojitustehon  olleen eräänä osatekijänä.  

Kaikilla  tutkimusalueilla pyrittiin  selvittämään myös  lannoituksen jäl  

keisen puuston  kasvun  riippuvuutta  ojituksen  tehokkuudesta. Varsinaisia 

sarkaleveyskoekenttiä  oli  kaksi  (Mortti  ja Leipimaa).  Niillä todettiin, että 
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sarkojen  ollessa  suotyypin  ja turpeen  paksuuden  puolesta  vertailukelpoisia  

lannoituksen jälkeinen  puuston  kasvu  oli sitä  parempi,  mitä  kapeampaa  sar  

kaa  on käytetty  ojituksessa.  Useimmilla  muillakin  tutkimusalueilla puuston  

kasvu  on ollut  sitä  parempi,  mitä tehokkaammin suo on ollut  ojitettuna.  

Näiden  tulosten mukaan riittävän tehokas  ojitus on hyvän  lannoitusvaiku  

tuksen edellytyksenä,  kuten useissa  aikaisemmissakin  tutkimuksissa on esi  

tetty (esim. Malmström 1952, Hui kari 1964 b,  Hui kari & 

Paarlahti 1967, Meshe ch  o k 1968, Heikurainen &Ve i  

j o 1 a 1971). 

Poikkeuksen sarkaleveyden  vaikutuksen yleisestä  suunnasta  muodosta  

vat  eräät suursaraiset ja ruohoiset suot,  joilla  lannoituksen jälkeinen  puuston  

kasvu  on ollut  yli  90 m:n  saralla parempi kuin  kapeammilla,  esim.  60 m:n 

saralla. Mahdollisesti Pohjois-Suomen  saravaltaisilla  soilla puut  kasvavat  

verraten hyvin  leveääkin sarkaa  käytettäessä,  kuten  mm. Heikurainen 

(1959)  on aikaisemmin esittänyt.  On kuitenkin todettava,  että käsillä  olevan 

tutkimuksen aineistoon ei sisälly  nykyisen  ojitustekniikan  mukaisia 30—50 

m:n levyisiä  eikä niitä kapeampia  sarkoja.  Vertailussa tulisi kapeidenkin  

sarkojen  olla mukana. 

Ojituksen  tehokkuuden positiivinen  vaikutus puuston  kasvuun on sel  

västi  havaittavissa  myös  tämän tutkimuksen lannoittamattomilla koealoilla 

(ks. kuva 2, s. 11).  

Lannoituksen aiheuttama puuston  kasvureaktio  on riippuvainen  myös  

turvekerroksen paksuudesta.  Paria poikkeusta  lukuunottamatta lannoituk  

sen jälkeinen  puuston  kasvu  on  ollut  sitä  parempi,  mitä  ohuempi  turvekerros 

on ollut. Tämä riippuvuussuhde  todettiin selvimmin niukkaravinteisten 

rämeiden tyypp  iry  h m  ässä . 

Aikaisemmat turpeen  paksuuden  ja puuston  kasvun  välistä  riippuvuutta  

koskevat  tutkimukset  on tehty  lannoittamattomilla soilla.  Niiden tulokset 

ovat jossakin  määrin ristiriitaisia. Esimerkiksi  Malmströmin  (1952)  

mukaan ohutturpeisuus  (turvetta alle 40 cm)  on puuston  kasvuun  positiivi  

sesti  vaikuttava tekijä.  Hei  kuraisen (1959)  tutkimuksissa  puuston  kasvu  

on ollut parasta  turvekerroksen paksuuden  ollessa 0.5—0.8 m  sekä  hyvä-  että 

heikkoravinteisilla  soilla. Huikarin ym. (1967)  tutkimusten mukaan 

ohutturpeisuuden  vaikutus  on ollut  yleensä  positiivinen,  mutta ruohoisilla 

soilla negatiivinen.  Todettakoon,  että käsillä  olevan tutkimuksen lannoitta  

mattomien koealojen  puusto  on kasvanut  suon  ollessa  paksuturpeinen  hieman 

paremmin  kuin turvekerroksen  ollessa  ohut (ks.  kuva 2,  s.  11). 

Lannoituksella saavutettu absoluuttinen kasvunlisäys  on useimmilla tut  
kimusalueilla  verraten vähäinen. Tulos on hyvin  ymmärrettävissä,  sillä  lähtö  

kohtakin  on ollut yleensä  heikko. Puustoa on ollut lannoitettaessa vähän ja 

sen  kasvu  hidasta. Ojitusta  ja ensimmäistä lannoitusta onkin tämän mukaan 

pidettävä  Pohjois-Suomen  rämeillä ennen muuta perusparannuksina,  joiden  

avulla heikkotuottoiset suopuustot  muutetaan talousmetsiksi.  
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Käytännön  lannoitustoiminnassa on tarpeen  muistaa,  että niukkaravin  

teisten rämeiden ensimmäisessä lannoituksessa  on käytettävä  fosforin ja 
kaliumin lisäksi  myös  typpeä,  jonka  vaikutusaika on melko lyhyt.  Tämän 

johdosta ne ovat lannoituskohteina epäedullisempia  kuin sellaiset rämeet, 

joissa jo pelkällä  PK-lannoituksella saadaan hyvä kasvutulos.  
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5. YHDISTELMÄ  

Tutkimuksessa  on pyritty  selvittämään lannoituksen aiheuttamaa kasvu  

reaktiota sekä  tämän perusteella  typpilannoituksen  tarvetta Pohjois-Suomen  

ojitetuilla  rämeillä. Erityisesti  on haluttu saada lisävalaistusta  kysymykseen,  

onko typpeä  käytettävä  sanotulla alueella myös  luontaisesti runsasravinteis  

ten rämeiden lannoituksessa. Tutkimuksessa on myös  pyritty  selvittämään,  
mikä vaikutus on ojituksen  tehokkuudella ja turvekerroksen paksuudella  

lannoituksen jälkeiseen  puuston  kasvuun.  
Varsinaisen Pohjois-Suomen  alueella on niin vähän  lannoituskokeita sekä  

tutkimustarkoituksiin sopivia  käytännön  metsänlannoitusalueita,  että  aineis  

toa on tämän vuoksi  kerätty  myös  ko.  alueen ulkopuolelta.  Pohjois-Suomella  
tarkoitetaankin tässä  tutkimuksessa  Suomen pohjoispuoliskoa  eli  Keski-  ja 

Pohjois-Pohjanmaata,  Kainuuta sekä Lapin  etelä- ja keskiosia.  Aineistoon 

sisältyvät  mm. kaikki  tärkeimmät Metsäntutkimuslaitoksen ja metsähalli  

tuksen toimesta ennen vuotta 1965 perustetut  lannoituskokeet,  joissa  voidaan 

selvittää typpilannoituksen  tai ainakin NPK-lannoituksen vaikutusta puus  

ton kasvuun,  ja joista ei  ole aikaisemmin julkaistu  tutkimustuloksia. Tut  

kimusalueiden sijainti  näkyy  kuvasta 1 ja taulukossa  1 on esitetty  niitä kos  

kevia  yleistietoja.  

Lannoituksen aiheuttamaa kasvureaktiota on selvitetty  mittaamalla 

koealoilla kasvavien  puiden  vuotuinen pituus-  ja sädekasvu sekä  eräillä tut  

kimusalueilla myös  pohjapinta-alan  kasvu.  Lannoituksen aiheuttamaa kasvu  

reaktiota  on tutkittu sekä  koeala- että koepuukohtaisesti  kovarianssianalyy  

siä hyväksi  käyttäen.  Koepuukohtaisia  tuloksia laskettaessa on selvitetty  

kasvureaktion riippuvuutta  paitsi  lannoituksesta myös  suotyypistä  ja sen 

ns.  pienmuodosta,  turpeen  paksuudesta,  sarkaleveydestä  sekä  puun etäisyy  

destä ojaan.  Regressiotekijoitä  ovat olleet koepuun  ikä sekä pituus  ja läpi  

mitta lannoitettaessa ja kasvu  ennen  lannoitusta. Useiden analyysien  perus  

teella (esimerkkinä  kuva 2)  on päädytty  siihen,  että aineiston suuren  vaihte  
lun vuoksi  on jokaiselta  koekentältä saadut tulokset  laskettava erikseen. 

Kovarianssianalyysin  soveltaminen tässä  tutkimuksessa  on selostettu  luvussa  

232. 

Tutkimusten tulokset on esitetty  kuvissa  3—14, taulukoissa 2—20,  sekä  
asetelmissa.  Käytetyt  kovarianssimallit sekä  eri tekijöiden  vaikutuksen mer  

kitsevyys  nähdään liitetaulukoista 1—29. 
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Tulosten mukaan typen  puute  ei  ole  männyn  kasvua  rajoittava  minimi  

tekijä  lannoitettaessa ensimmäistä kertaa  suursaraisia ja niitä ravinteisem  

pia  rämeitä Pohjanmaalla,  Kainuussa  ja Lapin  eteläosissa.  Eräillä  tutkimus  

alueilla  typellä  on päinvastoin  ollut negatiivinen  vaikutus  puuston  kasvuun.  
Piensaraisilla  ja niitä heikommilla rämeillä typen käyttö  on sen sijaan  tar  

peen jo ensimmäisen lannoituksen yhteydessä.  Typen  puute  voi näillä suo  

tyypeillä  estää PK-lannoituksenkin vaikutuksen ilmenemisen. 

Muista tutkituista  ravinteista  kalium on ollut  tärkein runsasravinteisim  

milla ruohoisilla ja etenkin samalla rimpisillä  soilla.  Kasvualustan ravintei  

suuden pienentyessä  fosforin  merkitys  kaliumiin nähden lisääntyy,  ja vähä  

ravinteisilla  soilla  typpi  on tärkein  lannoituksessa  käytettävä  ravinne. Luon  

nollisesti  typen  runsas  käyttö  on niukkaravinteisillakin  soilla  haitallista,  ellei 

myös fosforia  ja kaliumia anneta samalla riittävästi. Kalkilla on ollut kohta 

lannoituksen jälkeen  negatiivinen  vaikutus  männyn  kasvuun,  mutta yli  10 

vuoden kuluttua lannoituksesta  sillä  on ollut  positiivinen  jälkivaikutus.  

Ilmasto  ei  ole  estänyt  lannoituksen vaikutuksen  ilmenemistä sillä  alueella, 

jolta  aineisto  on  kerätty.  Lannoitus on lisännyt  puuston  kasvua pohjoisim  

millakin  tutkimusalueilla (esim.  kuvat 8—10).  

Koealojen  ollessa suotyypin  ja turpeen  paksuuden  puolesta  vertailukel  

poista  on lannoituksen jälkeinen  puuston  kasvu  ollut yleensä  sitä  parempi,  

mitä kapeampaa  sarkaa on käytetty  ojituksessa  (esim.  taulukot 17—18).  

Suursaraisilla  ja  ruohoisilla soilla  puusto  on kasvanut verraten hyvin  leveää  

kin  sarkaa käytettäessä.  Viimeksi mainittuja  suotyyppejä  koskevissa  vertai  

luissa  ei ole kuitenkaan ollut  mukana nykyisen  ojitustekniikan  mukaisia  

30—50 m:n levyisiä,  eikä niitä kapeampia  sarkoja.  

Lannoituksen aiheuttama kasvureaktio  on ollut  riippuvainen  myös  turve  

kerroksen paksuudesta.  Paria poikkeusta  lukuunottamatta lannoituksen 

jälkeinen  puuston  kasvu  on ollut  sitä  parempi,  mitä ohuempi  turvekerros  on 

ollut.  Tämä riippuvuussuhde  todettiin selvimmin  niukkaravinteisten  rämei  
den tyyppiryhmässä.  

Tulokset osoittavat absoluuttisen kasvunlisäyksen  jääneen useimmilla 

tutkimusalueilla  verraten vähäiseksi.  Tämä johtuu  heikosta lähtökohdasta,  

sillä  puustoa  on ollut lannoitettaessa vähän ja sen  kasvu  hidasta. 
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SUMMARY 

STUDIES CONCERNING THE NITROGEN FERTILIZATION REQUIRE  

MENTS OF DRAINED PINE SWAMPS IN NORTH FINLAND 

An  attempt has  been  made  in  this  study to elucidate the  growth reaction  of trees  

resulting from fertilization treatment, and  with  the  aid  of  this  information to determine 

the  nitrogen fertilization  requirements of drained pine  swamps  in  North  Finland.  The  

question, whether  nitrogen should be  included in  the  fertilization of  pine  swamps  with  a 

naturally  high nutrient status found in this  region,  is  considered in detail. An  attempt is  
also  made  to determine  what  effect drainage intensity  and the  thickness  of  the  peat 

layer have  had  on the growth of  the stands  after fertilization. 

As there  are  so few  fertilization  experiments and  fertilized  peatland forest areas  

suitable  for  research  purposes  in  North  Finland, material  has  had  to be  collected from  

outside  this  particular area. In this  study,  North  Finland  refers  to the northern  parts  

of Finland  which include  Central and Northern  Ostrobothnia, Kainuu, and Southern  

and Central  Lapland. The material consists  of all  the most important fertilization 

experiments set up  by  the  Finnish Forest  Research  Institute and  the State Board  of 

Forestry  before  1965, which  are suitable for  studying the  effect of  nitrogen fertilization,  

or at least  NPK fertilization on stand  growth, and about which  no earlier  research  
results  have  been  published. The location  of the study areas can be  seen in  Fig.  1. 

and  the  general  information  for  the  areas is  presented  in  Table  1. 

The  growth reaction  resulting  from fertilization  has  been determined  by  measuring 

the annual  height and  radial  growth of the  trees  growing on the  sample plots and  also  

the basal  area increment  on a number  of study  areas. The  growth reaction  resulting  

from fertilization has  been  studied  by  carrying  out covariance  analysis  separately on 
the sample  plot  data  and  on that  for  the sample  trees. When  the  results  were calculated 
for the sample  trees, in  addition  to  the effect  of fertilization,  the  dependance of the  

growth reaction  on the  peatland type and  its so-called  sub-class,  the  thickness  of the  

peat, the  width  of the  strip and  the  distance  from the  tree  to the  ditch  was also  deter  

mined.  The age, height and  diameter  of the sample trees at the  time  of fertilization 

and  the growth before fertilization have been  used as the regression factors. It was  
concluded  from the  results  of a number  of analyses (examples in  Fig.  2),  that owing 

to the  great variation  in the  material, the  results from each  experimental area should  
be  calculated  separately. The  suitability  of covariance  analysis for use in  this  study  
is discussed  in Section 232. 

The  results of the  study  are presented in  Tables  2—20, Figs.  3—14  and  in  the  text  

tables. The  covariance  model used  and  the  significance  of  the  effect  of different factors  

can be  seen in  Appendices 1—29. 
The results  show  that  nitrogen deficiency  is  not  the minimum  factor restricting  

growth of pine when fertilizing tall sedge pine swamps  (peatland site  types according 
to Hu i  k a r i, 1952) and  the  more fertile pine  swamps  in  Ostrobothnia, Kainuu and  
the southern  Lapland for  the  first time. In  some of the study  areas,  nitrogen has  had  
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an opposite negative effect  on the  growth of  the  stand.  However, it  has  been  necessary 
to include  nitrogen in the  first fertilization treatment on small  sedge pine swamps  and 

pine swamps less  fertile that  these.  Nitrogen deficiency  on these  peatland types can 
inhibit  the  effect of potassium and  phosphorous fertilization.  

On the other  nutrients  studied, potassium has been the  most  important one on the 

herb-rich  peatlands  and in particular on those where  there  are many  rimpis.  As the  
nutrient  status  of  the  peat substrate  decreases, the  importance of phosphorus  in propor  
tion  to potassium appears  to  increase. On peatlands  poor  in  nutrients  nitrogen in  the  

most important nutrient used  in fertilization. The  application  of large amounts of 

nitrogen  to peatlands low  in  nitrogen  and other  nutrients  is  obviously  harmful unless  
sufficient potassium  and  phosphorous are also  given. Calcium has had  a negative effect 

on the  growth of  pine  shortly  after fertilization,  although a positive  after-effect occurred  
more than  ten  years  later.  

The  climatic  conditions  have  not  prevented the  appearing  of  the  fertilization  effect 
on tree growth on the  areas from which  the  material  has  been  collected.  Fertilization  
has  increased  stand  growth on the northernmost  areas  included in  the study (e.g.  

Figs.  8—10). 

As  far as the  comparability  of  the  peat types and  peat thickness  of  the  sample plots  
is  concerned, the growth of  the  stand  subsequent to fertilization  has  in  general been  

better,  the  narrower the  strip width has been used  when  carrying  out drainage (e.g.  
Tables  17—18). On tall  sedge and  herb-rich  peatlands, the  stand  has grown  rather  well  

when  a wide  strip  was used.  However, the 30—50  m  wide  strips  used  in  present-day 

drainage practice  or strips  narrower than  this  have  not been  included  in  comparisons 
concerning the latter  peatland type. 

It has also  been  found  that the growth reaction  resulting  from fertilization is  

dependant on the  thickness  of the  peat layer.  Apart from a couple of exceptions,  stand  

growth following fertilization  has  been better,  the  thinner the  peat layer.  This corre  
lation  was most clearly  evident  in  the  case of  the  pine swamp  type group  low  in  nutri  
ents. 

The results show  that the absolute growth increment  on a number of the study  

areas has been  relatively  small.  This  is  primarily  due  to  the  poor  quality of the  starting  
material, since  the stands at the time of fertilization  have  been  understocked  and  have  

had  a slow  rate  of growth. 



LIITETAULUKOT 1—29 

Kaikissa  taulukoissa  esitetyissä  analyyseissä  selitettävä tekijä on ollut muuntamaton. 

APPENDICES 1—29 

The  dependent variables  of the  analyses  presented in all the  tables are  untransformed. 

1. Sädekasvu  Piipsannevan kokeessa  
n:o 23.  

1. Radial  growth in  experiment No  23 
at  Piipsanneva.  

a. Pituuskasvu  Piipsannevan kokeessa  
n:o 28. 

a. Height growth in experiment  No  28 
at Piipsanneva. 

Vuosi 

Year  

X  

VI 

X 

VII Zi Z 5 lOgZ! logz 5 100 •  It 4 
/uosi 

Year 

X  

VI 

X 

VII Z 4 Z 5 logz
4
 logZs 100 • R» 

1971 

1970  

1969  

1968 

1967 

1966 

1965 

1964  

1963 

1962 

1961 

*  

#  

* 

*** 

*** 

*** 

*** 

***  

*** 

.** 

*** 

*** 

*** 

* 

* 

* 

* 

** 

* 

**  

* 

29.79 

32.19 

34.66 

29.65 
30.97 

31.37 

34.64 

37.77 

32.79 

33.88 

36.98 

971 

970 

969 

968 

967 

966 
965 

964 

963 

962 

961 

* 

* 

* 

***  

** 

*** 

*** 

***  

***  

* 

43.46  

44.86  

43.38  

59.18  

51.28  

58.87 

65.00  

68.20 

54.36 

58.74 

59.54 

1960 

1959 

1958 

1957 

1956 

1955  

1954  

*** 

*** 

**• 

***  

***  

**  

***  

� 

** 

* 

** 

� * 

* 

**  

* 

* 

* 

* 

45.73 

43.84 

47.43 

55.33 

50.30 

51.65  

58.21 

2 b.'i 

2 b. 1 

Sädekasvu  Piipsannevan kokeessa  
n:o 28. 

Radial  growth in experiment No  28 
at Piipsanneva. 

3 a. Pituuskasvu Piipsannevan eri  
tavoin lannoitetuilla  saroilla.  

3 a. Height growth on strips  fertilized  
in  different ways at Piipsanneva. 

Vuosi 
Van.  

X  
VT 

X  

VII z«  z 5  logz«  lOgZs  100 • R 2  
f uosi X 

III  

X 

VII z« Z
4
* Z# Z

6
' 

x  ear  V 1 

1971 

1970 

1969 
1968  

1967 

1966 

1965  

1964  

1963  

1962 

1961 

* 

** 

** 

*** 

***  

***  

***  

***  

***  

** 

** 

* 

43.64 

54.77 

52.20 

70.62  

67.93  

74.40  

69.69  

70.36  

67.42 

72.88 

69.56 

971 

970  

969  

968 

967 

966  

965  

964  

963  

962 

961 

* 

* 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

***  

***  

***  

**  

* 

*  

* 

* 

** 

***  ** 

70.01 

65.08  

60.17 

53.35 

46.52 

56.08 

53.76 

60.12 
51.12 

44.83 

56.65 
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3 b. Sädekasvu  Piipsannevan eri  tavoin  
lannoitetuilla  saroilla.  

3  b. Radial  growth on strips  fertilized 
in  different ways  at Piipsanneva.  

4 a. Pituuskasvu Vaalan koekentällä.  

4a.  Height growth at the experimental area  
at Vaala.  

4 b.  Sädekasvu  Vaalan  koekentällä.  

4  b.  Radial  growth at the experimental area 
at Vaala.  

5. Pituuskasvu Muhoksen tutkimus  

alueella. 

5. Height at the research  area at Muhos.  

m 

1 ear m VII z.  z
4

4 Z
6 

Z
6

a 100 • E 2 

971  

970 

969 

968  

967  

966  

965  

964  

963  

962 

961  

***  

.*  

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

... 

*** 

*** 

... 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

* 

***  

**  

* 

43.29 

44.40 

43.10 

36.01 

38.17 

40.11 

46.95 

53.51 

50.84 

52.83 

54.06 

Vuosi 

Year 

X  

i 

X 

IV 

X 

V 

X 

VI 

X  

VII Zi Zx
# z

2 
z

2
* 100R« 

1971 ***  * * *** *** 42.91 

1970 *  * * * *** ** 37.94 

1969 *  ** *** ** 33.42 

1968 * ** *** * 29.87 

1967 * ** * * ** ** **  
30.86 

1966 * * * *** * 22.4 7 

1965 * *** ** ***  *** 26.70 

1964 *  ***  ** *** ** 26.40 

1963 * * * * * *** 23.08 

1962 * *** ***  
41.64 

1961 * * *** *** 55.74 

Vuosi 

Year 

X 

I 

X 

IV 

X 

V 

X  

VII  
z
' 

Z
5 logz, logZs  

1971 

1970  

1969  

1968 

1967 

1966 

1965 

1964  

* 

+ * 

**  

***  

***  

***  

***  

**  

* 

** 

***  

***  

***  

***  

*** 

***  

***  

***  **  

*  

**  

*  

*  

**  

* * 

*  

** 

*** 

** 

** 

* 

**  

24.92 

32.75 

29.79 
28.23 

32.ll  

32.45 

37.66 

38.15 

1963  
***  **  **  * 

36.46 

1962  *** ***  **  **  * 38.31  

1961 ** *** * *  * ***  * 52.62 

1960  * *** * ***  
72.44 

s s S 2J3 

Vuosi 

Year 

X  

IV 

X  

V 

X  

VI 

X 

VII  Zi Zi* Z j  zt' 100R» 

1971 

1970  

1969  

1968  

1967  

* 

***  

***  

***  

***  * 

***  

***  

***  

***  

***  

** 

***  

***  

*** 

** 

* 

* * 

***  

** 

* 

38.02 

46.18 

47.55 

47.35 

47.06 

1966  ***  ***  ***  ** ** 47.35 

1965  ***  * ***  ***  * ** 50.94 

1964  ***  * * ***  ***  ** * 55.16 

1963  ***  ***  ***  * 47.86 

1962 ***  * * * * ***  ** 50.73  

1961 * * * ***  ***  ** 
50.16 

1960  ***  * ***  ***  ** 50.09 

1959  * *** ***  
45.73  

1958 * ** **  ***  52.11  

1957  ** ***  * * * * ***  * 
50.82  
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6 a. Pituuskasvu  Vittasuon  koekentällä. 

6a. Height growth at  the experimental  
area at Vittasuo. 

6  b. Sädekasvu  Vittasuon  koekentällä.  

6  b.  Radial growth at the experimental area 
at Vittasuo. 

7a. Pituuskasvu Suoloma-aavan koekentällä.  

7  a. Height growth at  the experimental  area at 

Suoloma-aapa. 

7b. Sädekasvu Suoloma-aavan 

koekentällä.  

7  b.  Radial  growth at the experi  
mental  area at Suoloma-aapa. 

8. Pituuskasvu Puhoksen tutkimus  

alueella.  

8. Height growth at  the research  area at 
Puhos.  

9. Pituuskasvu Pudasjärven tutkimus  
alueella.  

9. Height growth at the research  area 
at Pudasjärvi.  

Vuosi 

Year 

X 

IV 

X 

v 

X 

VII 

1 
Zi z 5 

1 
logZj  l0gz 5 100 • R !  

1971 * * * 

1 

56.69 

1970 * * * 59.59 

1969 * * 56.22 

1968 * * 59.89 

1967 * * 55.23 

1966 * * 56.95 

1965 * * 51.92 

1964 * * � 42.80 

1963 * * � 37.89 

1962 * * * * 34.06  

1961 * * * * 36.35  

1960 * * * *
 1 

* * 37.87  

1959 
* * * * * 

46.33 

1958 * * * 46.29 

1957 * 1 * 68.34 

Vuosi 

Year  

X  

i  

X 

IV 

X 

V 

X 

VI 

X 

VII Zi Zi* z s  z
2
* 100-E. 1  

1971 *** ***  ***  43.90 

1970  #** ** ***  38.81 

1969 *** ***  
44.01 

1968 *** ** * * *** 51.46 

1967 *** * * * * ***  * ** 51.50 

1966 ** ** * * 35.15 

1965  *** * 34.22 
1964 *** * * ** 

33.ll  

1963 * 28.16 

1962 * I * * 22.64 

1961 
* * 

29.4 8 

1960 * ** * 42.22 

1959 ***  * 40.54 

1958 *** * # 29.43 

Vuosi 

Year 

X 

iii 

X 

VI 

x . 
yil|l°gE, logz 2 logz 3 l0gz 4 lOgZs 100 ■ R* 

1971 * ***  ** i  **  
33.52 

1970 *** 29.62 

1969 * * *** 27.29 

1968 ** * *** 28.87 

1967 ** *  * 28.42 

1966 * 26.17 

1965 j **  33.79 

1964 1 30.73 

Vuosi 

Year 

X 

VII Z4  z« logz 4 l0gz
5
 100 • R' 

1971 * * 15.10 

1970 ***  * 27.73 

1969 ***  *  **  
30.43 

1968 *** *  * 
26.67 

1967 *** *  19.27 

1966 *** 31.10 

1965 *** *** **  27.97 

1964 * ** 
47.00 

Vuosi  

Year 

X 

IV 

X 

v 

X  

VI  

X 

VII Zl Zx
1 z

2  z
2
* B  

1971 * * * 45.60 

1970  * * 43.01  

1969  27.17  

1968 29.71 

1967 * * 35.77 

1966 31.74 

1965  * 26.96 

1964  ** ** ** 
45.00 

1963  ** * * 46.20 

9 10359-  — 75 

Vuosi 

Year 

X 

VII Zl Zi
2 z

2 z
2

2 

1971 

1970 

1969 

1968 

1967 

1966 

1965 

1964 

1963 * 

*****  
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

!  

; 

90.95 

87.95 

40.08 

40.40 

41.21 

27.65 

24.38 

27.79 

36.47 
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10 a. Pituuskasvu Ranuan  tutkimus  

alueella. 

10 a. Height growth at the  research  area 
at Ranua.  

11. Pituuskasvu  Kivalon kokeessa  42 e.  

11. Height growth in experiment  42 e  
at Kivalo.  

13 a. Pituuskasvu  Moitasuon tutkimus  

alueella. 

13 a. Height growth at the research  area 
at Moitasuo. 

10  b. Sädekasvu Ranuan tutkimus  

alueella. 

10 b. Radial  growth at the research  area 
at Ranua. 

12. Pituuskasvu  Kivalon  kokeessa 42 b. 

12. Height growth in experiment 42  b  
at  Kivalo. 

13 b. Sädekasvu  Moitasuon  tutkimus  

alueella.  

13 b.  Radial  growth at  the  research  area 
at Moitasuo.  

Vuosi  

Year 

X X 

V VI 
z 4  

I | 
z# logz 4  logz 5 100 ■ R' 

1971 *  50.67 

1970 �  
i 51.13 

1969 *  
1 42.73 

1968 *  49.46 
1967 *  * 48.00 

1966 �  
56.43 

1965 *  ** 64.91  

1964  *  

I 41.01 

1963 * 
25.91  

1962  1 43.16 

E-MZMEmnMmmmmwm4 

jij 
SS 
SVT 

»MJ  

cgilHHIIIU iki  

IHHH  

jiff 
i? 

Vuosi  

Year  

X  

IV 

X  

V 

X  

VI 

X  

VII Zi  Z
8 z.* 100 • R' 

971 

970 

969 

968 

967 

966 

965 

964 

* 

* 

** 

** 

** 

** 

* 

* 

* 

* 

*** 

*** 

** 

***  

***  

** 

*** 

* **  

4 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

Vuosi 

Year 

X 

V 

X 

VI z« 
z

5 logz 4 logz,  

19 71 * ***  45.04 

19 70 **  40.48 

19 69  ***  37.62 

19 68  ... ** 53.39 

19 67 ... 
40.48 

19 66 *** 58.21  

19 65 *** 
58,71  

19 64 *** 
61.12  

19 63 *** * 54.39 

19 62 * 40.68 

Vuosi 

Year 

X 

IV 

X  

VI 

X  

VII  Zi Zl Z» z, 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

971 

970  

969 

968 

967 

966 

965 

964 

963 

962 

961 

960 

** 

**  

� 

* 

* 

**  

* 

** 

*** 

** 

***  

**  

**  

***  

* 

* 

* 

** 

***  

* 

***  

* 

* 

** 

* 

** 

19.32 

12.61 

10.41 

11.92 

10.56 

14.34 

14.68 

10.75 

5.04 

21.88 

12.72 
12.49  

— 

Vu  

y 

osi  

ear 

X  

VII z 4 z 8 logz 4 logz.  ■ 
19 71 21 .93 

19 70 * 25 .95 

19 69 *** 26 .45 

19 68 ** * 
27 .37 

19 67 *** 
34 .22 

19 66 *** 39 FTii  
19 65 *** * 31  .13 

19 64 *** ** 
47 .99 

19 63 *** * 39 .58 

19 62 ** 
60 ,43 
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14. Pituuskasvu  Teuravuoman tutki  

musalueella.  

14. Height growth at  the research  area 
at Teuravuoma.  

15 b. Sädekasvu Uuravaaran  tutki  

musalueella.  

15 b.  Radial  growth at  the  research  area 
at Uuravaara.  

16 b. Sädekasvu  Mortin  tutkimusalueen  

koealoilla  1—32. 

16 b. Radial  growth  in  sample plots  I—-321 —-32  
at  the research  area at Mortti. 

15 a. Pituuskasvu Uuravaaran tutki  

musalueella.  

15 a. Height growth at  the  research  area 
at Uuravaara.  

16 a. Pituuskasvu  Mortin  tutkimusalueen 
koealoilla  1—32. 

16 a. Height  growth in  sample plots 1—32 
at the  research area at  Mortti. 

17.  Pituuskasvu  Mortin  sarkaleveyskoe  
kentillä. 

17. Height growth at the  strip  width experi  
mental area at Mortti. 

Vuosi 

Year  

X 

IV  

X I X 
VI VII z, Zi

a Z 2 | z 2
2

 ■ 
1971 * * 26.42 

1970 * ! **  **  * 34.91 

1969 ; ***  **  * * * **i ** 41.36 

1968 **  ***  ***  * 36.74 

1967 *  ***  ***  * * \ * * 39.54 

1966 * * *  1 28.19 

1965 *** * * 49.96 

1964 ** **  *  48.56 

1963 * * * * * 48.65 

1962 * * * 27.58 

Vuosi 

Year  

X 

vn; 
Z 4  z," z

5 z
6

2 jioo  ■ R
2

 

1971 

I 

20.58 

1970 ** ]  ** i 18.89 

1969 ! *** * !  24.41 

1968 *** '  * !  43.81 

1967 *** j 29.44 

1966 *** j 27.18 

1965 ** I 
24.13 

1964 *** , 49.19 

1963 ** ;  45.99 

1962 *** |  62.34  

Vuosi X X X X 
100 • B, 8  Year  IV V VI VII Zi z

4
* Z

5 
Z

5
2 

1971 *** ***  **  29.88 

1970 * ***  ***  **  30.60 

1969 * * * ***  **  26.33 

1968 * ***  ***  ***  29.41 

1967 ***  ***  ***  30.07  

1966 * ***  ***  26.77 

1965 * ***  27.43 

1964 * * *** *** 26.28 

1963 ** * * ** ***  ** *  26.91 

1962 * ***  ***  ***  29.60 

1961 ***  ***  **  34.10 

1960 **  ***  46.61 

Vuosi 

Year  

x I I 
VII  I z

< 1 l
»  Zs | Z» o  o 

1971 * !  11.87 

1970 ***  i  
18.05 

1969 **  18.74 

1968 ***  , 20.35 

1967 *  
16.25 

1966 **  20.57  

1965 ***  * 33.77 

1964 * ; 15.41 

1963 *** ***  35.17 

1962 55.40 

Vuosi X X X X 
100  • K' Year  IV V VI VII 

Z
4 z

4
8 z

5 Z 5
e 

1971 * I * * * 28.42 

1970 * * 26.62 

1969 * * 29.84 

1968 * * * 31.04 

1967 * * * 26.47 

1966 * !  * * * 
28.64 

1965 
* 1 * * 28.39 

1964 * !  * 24.64 

1963 * * : * * 28.02 

1962 * * * ;  * 32.99 

1961 27.98 

1960 * * 25.93 

Vuosi X  x ! x  X  

jlOO •  R !  Year IV v  i VI VII  z i  Zl
* z 2  j  z

2
2 

1971 * *1  
1 

* *  1 *  1 *! * 36.90 

1970 * *. * ! *: * 1 * i *1 29.48 

1969 * i * *' * *! *; 21.68 

1968 * j *' *. * *! 
17.85 

1967 * *i * * *' 
21.39 

1966 
*i * * *! 21.82 

1965 *  j * * *1 * * 32.58 

1964 * * 1 * *!  *!  42.83 

1963 * ! * * ;  *1  *1 * 41.28 

1962 * i * 1  * * *j  *! 33.09 
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18. Pituuskasvu Leipimaan sarkaleveys  
koekentillä.  

18. Height growth at the  strip  width experi  
mental area at Leipimaa. 

19. Sädekasvu  tutkimusalueilla  4—9 ja 
11—12.  

19. Radial  growth at research  areas 4—9 
and 11—12.  

20.  Pituuskasvu  Puolangan  tutkimus  
alueella.  

20.  Height growth at the  research  area 
at Puolanka. 

21. Pituuskasvu Törmänmäen  tutkimus  

alueella.  

21. Height growth at the research  area at 
Törmänmäki.  

22. Pituuskasvu Mieslahden tutkimus  

alueella.  

22. Height growth at the  research  area at Mies  
lahti.  

23. Pituuskasvu  Säräisniemen  tutkimus  

alueella.  

23. Height growth at  the research  area at 
Säräisniemi.  

Vuosi 

Year 

X 

IV 

X 

V 

X 

VI 

X 

VII Zi z > Zi Zi 7 ' Z 2 m 

1971 * * * * * * * 
22.62 

1970 * * * * * * *  21.83  

1969 * * * * *  * 17.51 

1968 * * * * * *  * 25.67 

1967 * * * * *  * 28.72 

1966 * * * *  *  * 28.26 

1965 * * *  * *  * 
32.81 

Vuosi 

Year 

X 

i 

X 

IV 

X I X 
V VI 

X 

VII Z 6  logz.  B 
1971 **  ��1*** ** 60.98 

1970  ***  ** 1 ***  ** 60.80 

1969  *�* *  * *  j ***  *** 69.59 

1968 ***  **  j ***  *** *** 71.12 

1967 *** **  1 **  *** *** 66.28 

1966 ***  * *** *** 65.00 

1965 *** *** 66.69 

1964 ** *** * 64.17  

1963 ** i *** ***  62.90  

1962 * * * *** j  ** ***  81.79 

Vuosi 

Year 

x 

IV 

X 

VI 

X 

VII  Zi Zi* z
t Z

2
!  100 • R 2 

1971 

1970 

1969 

1968 

1967  

1966 

1965 

1964  

* 

* 

***  

* 

** 

* 

***  

***  

***  

***  

***  

***  

***  

* * *  

* 

* 

* 

51.68 

49.25 

49.12 

52.64 

66.57 

54.22 

55.09 

40.39 

Vuosi X X X X  
100 • E' Year  IV V VI VII Zi Zi*  z

2  2,' 

1971 ** 42.29 

1970 *** 37.36 

1969 *** 39.44 

1968 
*** 44.88 

1967 ** * * *** 57.09 

1966 * * *** 46.  -9  

1965 * * ***  52.31 

1964 *** 52.45 

1963 ***  39.66 

Vuosi 

Year  

X 

I 

X  

IV 

X 

V 

X  

VI 

X  

VII Zi Zl
l z

2 
z

2
a 

1971 ** * 79.09  

1970  * ** * 66.09 
1969  * * * 54.94 

1968  * ***  57.57 

1967 * ***  46.71 

1966 * **  * ***  * 57.84 

1965  * ***  51.46 

1964  * * * ***  ** 63.21 

1963  *** *** ** ***  70.55 

Vuosi 

Year  

X  

i 

X 

IV  

X 

VI 

X  

VII z x Zi* j  Z a ! z 2

* 

1971 * * *** ** **;  35.77 

1970 * ***  ** **  42.12 

1969 ** * * * 44.88 

1968 ** ***  45.95 

1967 ***  * * ! i 31.90 

1966 ** ** ** 31.94 

1965 ***  *** 

i 
38.61 

1964 * ** *** 39.07 

1963 ** * ***  38.81 
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24. Pituuskasvu  Nuojuan tutkimus  
alueella.  

24. Height  growth at the research area at 
Nuojua.  

25. Pituuskasvu Puokiovaaran  tutki  

musalueella.  

25.  Height  growth at the research  area 
at Puokiovaara. 

26. Pituuskasvu Reisjärven tutkimus  
alueella.  

26. Height  growth at  the research  area at 
Reisjärvi.  

27  a. Pituuskasvu  Pyhännän tutkimus  
alueella.  

27 a. Height growth at the research  area 
at Pyhäntä.  

Vuosi 

Year 

X  

IV 

X X 

V VI 

X 

VII 
Z

1 
7 2 Z 1 

Z
2 

7  2 Z 2 

1971 
* 18.72 

1970 

1969 

1968 ** 

21.96 

26.96  

85.00 

1967  * *** 47.96  

1966 * * *** 57.26 

1965 * ** *  * * 59.36  

1964 **  ***  *** 54.68 

1963 * * ***  * 51.60 

Vuosi 

Year  

X 

IV 

X 

VI 

X 

VII Zi  Zi* z 2 z
2

a 

1971 

1970 

1969  

1968 

1967 

1966 

1965 

1964 

1963 

* 

** 

* 

*** 

***  

***  

***  

***  

***  

*** 

** 

* * 

* 

*

 
*

 

71.07 

77.40 

71.49 

73.69 

68.32 

68.90 

71.54  

53.76 

29.07 

Vuosi X X 

Year IV V 

X X 

Vlj VII Zl  z !
i  Z

2 

j i 

1971 s j ***  32.62 

1970! ! * ***  * 27.58  

1969 S 1 
1968 

1967  , ! * 

***  

*** 

*** 

* 

*** 

*** 

* 

*** * * 

23.09 

21.05  

30.02 

1966 : * *** *** * * *i 39.42 

1965: * 

1964  i 

** 

* ** 

***  

* ** 

***  

*** 

*1 43.36 

25.54 

Vuosi 

Year  

X 

VII 
z

4  z 8 logz 4  logz 6 
H 

!  

1971 ***  45.82 

1970 ***  * * 44.41 

1969 *** 38.56 

1968 

1967 

***  

*** 

* 36.65 

36.89 

1966 *** * 45.44 

1965 * * 47.23 

1964 * 51.87 

1963 * *1 **  63.82 
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27  b. Sädekasvu Pyhännän tutkimus  
alueella.  

27  b. Radial  growth at  the research  area 
at  Py häntä.  

28. Pituuskasvu  Kivalon  kokeessa  37  b. 

28. Height growth in experiment 37  b  
at Kivalo.  

29. Pituuskasvu Kivalon  kokeessa  37 c. 

29. Height growth in  experiment 37 c 
at Kivalo.  

Vuosi 

Year 

X  

VII | 
z

4 Zs logz«  10gZ 6 , 100 • K ! 

1971 ***  25.68 

1970 ***  25.22 

1969  ***  **.  * 41.88 

1968  ***  **  *  * ** 35.12 
1967 ***  * 41.14 

1966  ***  40.50 

1965 ***  
50.21 

1964 ***  68.59 

1963 j ***  ***  67.80 

Vuosi  

Year 

X 

IV 

X 

VI 

xlii 
VII 

Z
1  I  Z 1 

z
* 

7 2 z 2 ■  
1971 * j  17.10 

1970 14.40 

1969 11.46 

1968 ** 23.62 

1967 15.42 

1966 ** 26.20 

1965 ** *  21.83 
1964 13.18 

1963  * 16.33 

1962 
***  

30.43 

1961 * * 29.18 

1960 * * 18.08 

Vuosi 

Year 

X 

IV 

X  

VI 

X  

VII Zi l x
* Z 2 Z 2

* 

1971 * *' 
20.62 

1970  18.42 

1969 * * 18.96 

1968 19.07 

1967 11.76 

1966 22.25 

1965 18.68 

1964 * 31.43 

1963 * 22.64 

1962 **  27.36 

1961 *  * 35.26 

1960  18.94 
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ALKUSANAT 

Kesä 1972 oli Lapissa  neljänneksi  lämpimin  tällä vuosisadalla mitatuista.  

Koska  sen lisäksi  kesä  1970 oli  keskimääräistä  lämpimämpi  eikä  kesän 1971 

kukinta-aikana sattunut epäedullista  säätä,  muodostui vuodesta 1972 hyvä  

männyn  käpy-  ja siemen vuosi. Siemen tuleentui metsänrajapuita  myöten.  

Käpyjen  keruuohjeissa  oli luultavasti  Etelä-Suomen olosuhteisiin perus  

tuen päädytty  rajoittamaan  keräyskelpoisten  käpyjen  alarajaksi  30 mm. 

Rovaniemen tutkimusaseman toimesta pyrittiin  kiireellisesti  selvittämään 

myös  tulevien keräysvuosien  varalta,  missä määrin männyn  kävyistä  olisi 

ko. kokorajaa  käytettäessä  jäänyt  eri  paikkakunnilla  keräämättä. Samassa 

yhteydessä  selvitettiin  myös  yleensä kävyn  koon vaihtelua,  siemensaantoa 

ja -laatua. 

Alustavia tuloksia esitettiin  jo Rovaniemen tutkimusaseman tiedonan  

toja  n:o  4:ssä (1972).  Tässä työssä  esitetään tutkimuksen yksityiskohtaiset  

tulokset.  Työn  toteutuksessa olen saanut arvokasta  apua metsäntutkimus  

laitoksen kokeilualuetoimiston  ja metsähallinnon hoitoalueiden henkilökun  

nalta.  Aineiston keruussa  avustivat  mm. metsäteknikot Teuvo L e v  u  1 a ja 

Tapani  Vartiainen sekä useat  muut tutkimusaseman henkilökunnasta.  

Edesmennyt  esimieheni professori  Risto Sarvas  antoi arvokkaan  tukensa 

työn  toteuttamiseksi. Professorit  Max Hagman  ja Paavo Juutinen 

ovat  lukeneet tutkimuksen käsikirjoituksen.  

Kaikille edellä mainituille ja muille työn  onnistumiseen myönteisesti  vai  

kuttaneille  henkilöille haluan tässä  yhteydessä  esittää parhaat  kiitokseni.  

Rovaniemellä heinäkuussä 1974 

Erkki  Lähde 



SISÄLLYSLUETTELO  

1. Johdanto 5 

2. Tutkimusaineisto ja sen käsittely 7 

3. Tutkimuksen tulokset 9 

31. Käpyjen  pituuden ja painon riippuvuus 9 

32. Käpyjen määrä  ja koko 10 

33. Käpyjen karistuvuus 12 

34. Siemensaanto 13 

35. Siemenen  laatu 14 

351.  Tuhatjyväpaino 14 

352.  Itämistarmo ja itävyys . 15 

4. Tulosten  tarkastelu 17 

5. Yhteenveto 19 

6. Summary 21 

7. Kirjallisuutta 22 



1. JOHDANTO 

Männyn  kukkimisrunsaudessa,  sekä  hede- että emikukintojen  määrässä,  

esiintyy  ulkoisten tekijöiden  vaikutuksesta vuosittaista  vaihtelua (H  u  s  t  

i c  h 1948). Renvallin (1914)  mukaan hede- ja emikukintojen  runsaus  

riippuu  oksan  iästä ja sijainnista  siten, että pääversossa  on enemmän emi  

kukintoja  ja sivuversoissa  ja vanhoissa oksissa  enemmän hedekukintoja  kuin  

nuorissa oksissa.  Myös  puiden  pituudella  ja kasvupaikan  maan laadulla on 

yhteyttä  kukkimisrunsauteen (Sarvas 1962). Suurimmat puuyksilöt  tuot  

tavat suhteellisesti  eniten kukkia  ja viljavalla  paikalla  kasvavilla  puilla  
kukkiminen on runsaampaa kuin  karulla  paikalla.  Myös  tietyt  puuyksilöt  

tuottavat enemmän hede- tai emikukintoja  kuin  toiset tai  saattavat olla  pel  

kästään hede- tai emipuita  (Sarvas  1964).  

Sarvaksen  (1965)  mukaan lämpötilan  vaikutus  ilmenee esim.  kukin  

nan fysiologisten  tapahtumien  tiettynä  lämpösummavaatimuksena.  Koska 

sääsuhteet erityisesti  Pohjois-Suomessa  vaihtelevat vuosittain voimakkaasti,  

heijastuu  niiden vaikutus  merkittävänä myös  männyn  kukinnassa  ja kävyn  

sekä siemenen kehityksessä.  Männyn  hyvän  siemensadon edellytyksenä  on 
kolmen suhteellisen lämpimän kesän  jakso.  Toisen kesän  lämpösummavaa  

timus ei  ole  niin suuri  kuin ensimmäisen ja kolmannen. Riittää,  kun kukinnan 

aikana sää on suotuisa.  Pohjois-Suomen  olosuhteissa  on tärkeätä,  että jakson  

kolmas  kesä  on tuntuvasti keskimääräistä  lämpimämpi.  Ellei  näin tapahdu,  

jää  siemen  tuleentumatta. Tällaisia kolmen lämpimän  vuoden jaksoja  toistuu 

aivan Suomen  pohjoisimmissa  osissa  harvoin. Sarvaksen (1960)  mukaan 

männyn  siemenen 98 prosenttiseksi  tuleentumiseksi tarvitaan 946 d.d:n ja 

50  prosenttiseksi  845 d.d:n lämpösumma.  Sodankylässä  (N 67°25',  E 26°40')  

tämän vuosisadan vuotuisten mitattujen lämpösummien  keskiarvo on 

n. 780 d.d. 

Näin ollen  on luonnollista,  että Pohjois-Suomessa  männyn  huonoja  sie  

menvuosia sattuu huomattavasti useammin kuin Etelä-Suomessa,  vaikka 

käpyjä  kahden tyydyttävän  kesän  jälkeen  olisi  syntynyt  runsaastikin. Edel  

leen paikallisten  olosuhteiden vaihtelu ja ero  heijastuu siemenen kypsymi  

sessä.  Vaihtelu on varsin  voimakasta,  kuten kukinnassakin,  eri  puuyksilöiden  

ja saman  puuyksilön  eri oksien  välillä.  
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Lukkalan (1937)  ja Heikinheimon (1932)  mukaan männyn  

kävyt  ovat  Etelä-Suomessa pidempiä  kuin  Pohjois-Suomessa  ja runsasravin  

teisella kasvupaikalla  pidempiä  kuin  karulla.  Vuotuinen käpykoon  vaihtelu 

ei  ole kovin  suuri,  mutta hyvänä  käpyvuonna  kävyt  ovat  hieman pidempiä  

kuin huonoina (Lukkala  1937).  

Männyn  (Pinus silvestris  L.)  laajin kasvualue sijaitsee  Neuvostoliitossa.  

Pravdinin (1964)  mukaan pienet  kävyt  ovat  vallitsevia  pohjoisessa  ja 

käpykoko  kasvaa  vähitellen siirryttäessä  etelään. Lapin  mäntyä ( v
.  lappo  

nica)  kuvatessaan  P r  a  v d i n toteaa sen käpyjen  keskipituudeksi  Euroo  

passa  25—30 mm ja Aasiassa 30—35 mm. Samansuuntaisia tuloksia ovat  

saaneet  myös  Vilikainen (1959),  VolkovjaZjabtshenko  (1966)  

jaßeletski  (1970).  Mantshevitshin (1970) mukaan kävyn  pituus  

on perinnöllinen  ominaisuus. Niinpä  useat  tutkijat  ovat  luokitelleetkin  Lapin  

männyn  männyn  (Pinus  silvestris  L.) alalajiksi  (v. lapponica) (esim.  

Schotte 1906, Pravdin 1964).  

Fertiilien suomujen lukumäärä vaikuttaa kävystä  saatavaan siemen  

määrään (Hagman 1972). Lukkalan (1937)  mukaan esim.  alle 25 

mm:n pituisista  kävyistä  saadaan siemeniä vain  puolet  yli  35 mm:n pituisiin  

käpyihin  verrattuna ja kuta  pienempiä  kävyt  ovat,  sitä  pienempiä  siemenet 

ovat.  Samansuuntaiseen tulokseen on päätynyt  jo aikaisemmin Heikin  

heimo (1921).  Hänen mukaansa kuitenkin huonostikin aukeavien käpyjen  

siemen  on yhtä  käyttökelpoista  kuin helposti  aukeavienkin. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään  männyn  käpykoon  vaihtelua hyvänä  

siemenvuotena,  v.  1972,  Pohjois-Suomessa  eri-ikäisissä ja -kokoisissa  män  

niköissä  sekä  siemensaantoa ja siemenen laatua eripituisissa  kävyissä.  
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2. TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KÄSITTELY  

Aluksi  selvitettiin  jo aikaisempina  vuosina yksinpuin  metsäntutkimuslai  

toksen Kivalon (N  66°20',  E 26°40')  ja Kolarin (N  67°25',  E 23°50')  kokeilu  

alueista  kerätyistä  käpyeristä,  minkälaista jakautumaa  käpyjen  pituus  nou  

dattaa. Esimerkkinä  esitetään kuva  1. Tulos osoitti,  että käpyjen  pituuden  

vaihtelu noudattaa binomiaalista normaalijakautumaa.  

Varsinainen tutkimusaineisto  kerättiin  eri puolilta  Pohjois-Suomea  eri  

kokoisista  männiköistä (taulukko  1). Eteläisimmät koemetsiköt sijaitsivat  

metsähallinnon Lieksan ja pohjoisimmat  Utsjoen  hoitoalueessa. Koska  koe  

puut  kaadettiin,  pyrittiin  koemetsiköt  valitsemaan kuvioilta,  joissa  hakkuu 

oli  käynnissä  tai oli ohjelman  mukaan lähivuosina käynnistymässä.  Eriko  

koiset  metsiköt, keskipituus:  <5,  s—lo,  10—15 ja >l5 m, pyrittiin  löytä  

mään samalta paikkakunnalta  mahdollisimman läheltä toisiaan. 

Koemetsiköistä kaadettiin  kutakin pituusluokkaa  kohti  satunnaisesti  

valittuna 5 koepuuta,  joista  kerättiin kaikki  kävyt.  Myöhemmin sisätöiden 

Kuva 1. Männyn käpyjen pituusjakautuma syksyllä  1971  kahdessa  eri  metsikössä 
(Kolari 20  puuta, Kivalo  22 puuta). 

Fig.  1. Frequency  distribution of cone  lengths in  the  fall  of  1971  in  two  stands  (Kolari  
20 trees, Kivalo 22  trees).  
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yhteydessä  poistettiin  aineistosta  ylivuotiset  kävyt.  Koepuun  kantokiekoista  

laskettiin  puun ikä.  Puun pituus  mitattiin 1 dm:n tarkkuudella. Aineisto 

kerättiin 28.  11. 1972—16. 1. 1973 välisenä aikana. Tällöin olosuhteet olivat  

jo vakiintuneet talvisiksi.  

Taulukko 1. Kuvaus koemetsiköistä.  

Table 1. Data  on the experimental  stands. 

Paikka-  

kunta  ja 

sijainti  

Location 

Metsikön 

pituus-  

luokka, m 

Height  
class of 

stand, m  

Metsikön 

ikä, v 

Age of 
stand

,
 i  

year  

Korkeus 

meren- 

p:sta, m 

Eleva-  

tion, m 

Pohjoiseen  
Lieksasta,  

km  

Distance 

north from 

Lieksa  

Lämpö-  

summa 

keskim.  

d.d. 

Average  

degree  days , d.d. 

Metsikön 

keskipit.  
m 

Average  

height, m  

Lieksa 

N 63°25'  

E 30°20' 

< 5 

5—10 

10—15 
>15  

30 

40 

60 

120 

130  

130  

130  

130  

00 

00  

00 

00  

0 

0 

0 

0 

105 

105 

1 05 

105 

3.8 

7.0 

11.8 

18.3 

Taivalkoski 

N 65°30'  

E 28°30' 

< 5 

5—10 

10—15 

>15  

25 

30 

65 

135 

220  

220  

250  

250  

25 

25 

25  

25 

0 

0 

0 

0 

89 

89 

87 

87 

4.4 

6.6 

13.1 

17.6  

Kemi 

N 66°10'  

E 25°30' 

< 5 

5—10 

10—15 
>15  

50 

60 

130 

140 

130  

130  

130  

130 

30  

30  

30  

30  

0 

0 

0 

0 

94 

94 

94 

94 

3.6 

7.5 

12.8 

17.6 

Pekkala 
N 66°20' 

E 26°40' 

< 5 

5—10 

10—15 

>15  

40 

90 

175 

180 

170  

170  

170  

170  

33 

33 

33 

33  

0 

0 

0 

0 

87  

87 

87  

87 

4.8 

8.5 

12.8 

17.0  

Kolari 
N 67°25' 

E  23°50' 

< 5 

5—10 

10—15  

>15  

45 

65 

105 

100 

180 

180 

155 

155 

45 

45 

42 

42 

0 

0 

0 

0 

78 

78 

80 

80 

3.4 

8.4 

12.4 

17.4 

Kittilä 

N 67°30' 

E  25°10' 

< 5 

5—10 

10—15 
>15 

30 

40 

70 

135 

220 

220 

235 

220 

46 

46 

46 

46 

0 

0 

0 

0 

76 

76 

76 

76 

4.1 

7.0 

13.6  

16.8 

Savukoski  

N 67°30' 

E  28°20' 

< 5 

5—10 

10—15 
>15 

35 

75 

90 

130 

240 

240 

240 

240 

46 

46 

46 

46 

0 

0 

0 

0 

75 

75 
75 

75 

0 

0 

0 

0 

4.2 

7.6 

12.5  

17.1 

Ivalo 

N 68°00' 

E 27°30' 

< 5 

5—10 

10—15 
>15 

40 

45 

140 

180 

210 

210 

255 

255 

56 

56 

56 

56 

0 

0 

0 

0 

72 

72 

69 

69 

0 

0 

0 

0 

3.5 

6.5 

12.6 

17.2 

Utsjoki  
N 69°10'  

E 27°15' 

< 5 

5—10 

10—15 
>15 

75 

135 

165 

155 

170 

170 

170 

170 

62 

62 

62 

62 

0 

0 

0 

0 

68 

68 

68 

68 

0 

0 

0 

0 

4.4 

8.6 

11.1 

15.5 
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Käpyjen  lukumäärä laskettiin ja kokonaispaino  punnittiin  koepuittain.  

Käpyjen  pituus  mitattiin mm:n tarkkuudella. Niistä  puista,  joissa  käpyjä  

oli alle 300 kpl, mitattiin kaikki  kävyt,  mutta runsaskäpyisimmistä  puista  

otettiin mitattavaksi 200 kävyn  satunnaisnäyte.  Kävyt  eriteltiin pituusluo  

kittain neljään  ryhmään: <25, 25—30, 30—35 ja >35  mm. Saman koemet  
sikön  kävyt  yhdistettiin  pituusluokittain.  Näin saaduista eristä  otettiin kus  

takin 50 kävyn  satunnaisnäyte  jatkotutkimuksia  varten. Erät punnittiin  ja 

niiden tilavuus mitattiin. Sen jälkeen  ne karistettiin melko alkeellisella 

tavalla lämpökaapissa.  Karistusaika oli 6  vrk.  Jo n.  3  vrk:n karistusaika  olisi 

ollut riittävä. Neljän  ensimmäisen vuorokauden aikana lämpötila  pidettiin  

38°C:ssa,  jonka  jälkeen  kävyt  kasteltiin haalealla vedellä. Kastelun jälkeen  

karistuslämpötila  nostettiin 47°C:een. Lämpökaapissa  ei  ollut tuuletusta. 

Karistetuista siemeneristä hangattiin  lenninsiivet irti käsin  hiertämällä 

kangaspussissa.  Kunkin  erän siemenmäärä punnittiin.  Tyhjiä  siemeniä ei 

eritelty.  Siementen lukumäärä laskettiin,  jolloin  saatiin selville keskimääräi  

nen käpykohtainen  siemenmäärä. Tuhatjyväpainon  määrittämiseksi otet  

tiin 100 siemenen satunnaiserä,  joka  punnittiin  erikseen. 

Metsiköistä,  joiden  keskipituus  oli  < 5  ja > 15  m, kerätyistä  siemeneristä 

otettiin satunnaisesti yhteensä  neljä  50  siemenen erää idätystä  varten. Idätys  

tehtiin Jakobsenin idätysaltaassa  25°C:ssa.  Itäneiden siementen määrä las  

kettiin 7  vrk:n  kuluttua. Ko.  luku osoittaa itämistarmoa. Itävyys  määritet  

tiin 21  vrk:n  kuluttua. Itäneiksi siemeniksi hyväksyttiin  sellaiset,  joiden  itu 

oli vähintään 3 mm:n pituinen.  

Erikokoisten  käpyjen  karistuvuuden selvittämiseksi  otettiin  arpomalla  

yksi  erä, joksi  sattui Kivalon kokeilualueen (Pekkala)  koepuu  n:o 10. Käpy  

kokoluokista  (  < 25,  25—30 ja > 35 mm)  otettiin 10  kävyn  satunnaisnäyte,  

joka karistettiin  kuten muutkin erät lämpökaapissa.  Käpyjen  kastelu  teh  

tiin 64 tunnin kuluttua. Käpysuomujen  aukeavuutta seurattiin päivittäin  

4 vrk:n ajan  klo Bja  16. 

Siemenet idätettiin ja itämistarmo laskettiin 7:n  ja itävyys 16 vrk:n 

kuluttua,  koska  käytännöllisesti  katsoen kaikki  itämiskykyiset  siemenet 

olivat itäneet jo tässä ajassa.  

Lisäksi  otettiin yhteensä 72 eripituista  käpyä  satunnaisesti eri eristä  ja  

punnittiin  ne  sekä  mitattiin niiden pituus, jotta  voitiin laskea käpyjen  pituu  

den ja painon  välinen riippuvuus.  

3. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

31. Käpyjen  pituuden  ja painon  riippuvuus  

Pituuden ja painon  välinen riippuvuus  laskettiin kävyistä,  jotka  olivat 

olleet huonelämpötilassa  (  +  21°  C) n. 2—3 viikkoa. Korrelaatiokerroin oli 



Erkki Lähde 10 86.g  

lähes 1  eli  0.9  7  7  (kuva  2). Alle 30 mm:n pituiset  kävyt  painoivat  alle 3  gram  

maa ja yli  50 mm:n pituiset  eli  pisimmät  mitatut  kävyt  n. 10 grammaa tai 

hieman enemmän. 

Kuva  2.  Männyn käpyjen pituuden  ja painon  
(huonekuivana) välinen riippuvuus  

Fig.  2. The  correlation  between  cone length and  
weight (room  dried). 

32. Käpyjen  määrä ja koko  

Paikkakunnittain  laskettiin  keskimääräiset käpymäärät  puuta  kohti  

(taulukko  2). Vähiten käpyjä  oli Taivalkoskella (keskimäärin  127 kpl eli  

559 g/puu)  ja eniten Kivalossa  (666  kpl  eli  2  570 g/puu).  Käpyjen  keskipituus  

vaihteli  2.9:stä 3.5  cm:iin. Vain Utsjoella  keskipituus  jäi  alle 30 mm:n. Käpy  

jen keskipaino  (huonekuivana)  vaihteli 3.1  g:sta 4.8  g:aan. Alle 30 mm:n 

pituisten  käpyjen  lukumäärä (%  koko  määrästä)  vaihteli 16. i:stä prosentista  

59.5:een. 

Regressioanalyysi,  jolla  selitettiin  eri  tekijöiden  vaikutusta käpyjen  puu  

kohtaiseen lukumäärään,  sai seuraavan muodon: 

x x  = puun pituus  ja x 2 =  puun ikä..  

V.a.  = 1/177;  F x = 12.9i xxx

,
 F  2 = 6.n x; 

Selitysaste  R  2 = 25.67,  josta  x
x
 = 23.il ja x  2  lisäksi  = 2.56. 

Selittävinä muuttujina  olivat: 

—■  puun pituus  (Xj)  
-  puun ikä (x  2)  

—■ metsikön etäisyys  (km)  eteläisimmästä  metsiköstä  (Lieksa)  (x  3)  
metsikön keskimääräinen lämpösumma (d.d.)  (x 4)  

y  =  —145.06 + 118.36x
1 +1.65x 2 ,  jossa  
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Taulukko 2.  Käpyjen  määrä  ja koko  eri  paikkakunnilla:  (keskimäärin  puuta tai  käpyä  
kohti)  ja alle 30 mm:n pituisten käpyjen  määrä (%) lukumäärästä (ja (g)  painosta) 
Table 2. Amount and  size  of  cones at  various  locations :  ( average per  tree  or cone) and  the  

proportion of  cones <3O mm long,  based  on  the  total number  (%) and  weight (g) of  the  
cone crop. 

Voimakkaimmin vaikutti käpyjen  lukumäärään puussa  puun koko ja 

toiseksi  voimakkaimmin puun ikä. Käpyjä  oli puussa sitä enemmän mitä 

pitempi  ja vanhempi  puu oli. Lyhyiden  (alle 30 mm:n pituisten)  käpyjen  

osuus  puukohtaisesta  käpymäärästä  (sekä  lukumäärästä että  painosta)  oli  

sitä  suurempi  mitä  pohjoisempana  metsikkö  sijaitsi  ja mitä vanhempi  puu oli.  

Regressioanalyysin  tulos oli seuraava:  

Kävyn  keskipituus  oli  myös  sitä  lyhyempi  mitä pohjoisempana  metsikkö  

sijaitsi.  

Selittävinä muuttujina  olivat: 

metsikön keskipituus  
-  metsikön ikä 

metsikön keskimääräinen lämpösumma 

metsikön etäisyys  pohjoiseen  eteläisimmästä metsiköstä 

Voimakkain muutos kävyn  pituudessa  oli siirryttäessä  Ivalosta  Utsjoelle  

(taulukko  2).  Muuten käpykoon  pienentyminen  pohjoiseen  päin  siirryttäessä  

oli suhteellisen tasaista.  

y = 5.19 —o.o  5X3-f-0.07x
2 ,  jossa  

x 3  =  metsikön etäisyys  pohjoiseen  eteläisimmästä metsiköstä.  

V.a. = 1/177;  F  3 = 19.ioxxx
,  F  2 = 4.30";  

Selitysaste  R  2 = 14.14,  josta  x 3  = 12.06 ja x  2 lisäksi  = 2.08 

Selittävinä muuttujina  olivat samat kuin edellä. 

y  = 362.5 6 —0.0 Bx
s 

x 3  =  metsikön etäisyys  pohjoiseen  eteläisimmästä metsiköstä. 

V.a. = 1/34; F  3 = 12.17xx

;  R  2 = 26.36 

Paikkakunta 

Location  

Puuta kohti 

Per a tree  

Kpl-No g 

<30 mm 

% 

Pituus  

Length  

cm 

Paino 

Weight 

g  

Tila- 

vuus  

Volume 

ml 

Lieksa   190± 66  847  16.4±3.7 3.5±0.1 4.3 8.625 

Taivalkoski   127  ± 28 559  23.8±6.4 3.5±0.2 4.8 9.350  

Kemi   178± 30  760  30.5±5.0 3.3±0.1 4.2 7.869 

Pekkala   666  ±130 2  570  16.4±4.O 3.5±0.0 4.2 10.143  

Kolari   167  ± 57 653  26.4±4.7  3.4  ±  0.2  4.1 9.314  

Kittilä  421  ±145 1560  23.8±6.S  3.3±0.1 3.9 10.637  

Savukoski   358± 97 1 358  26.5±4.9  3.3±0.l 3.8 10.183  

Ivalo  227± 72  1 008  37.6±4.9 3.2±0.X 3.8 8.938  

Utsjoki   291± 69  889  59.5±6.2 2.9±0.1 3.1 10.009  

X 296 1 134 29.0 3.3 4.0 
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33. Käpyjen  karistuvuus  

Kuten  jo aineiston käsittelyosassa  esitettiin erikokoisten käpyjen  karis  

tuvuus selvitettiin erillisellä pienehköllä  kokeella. Kokeeseen  sattuneesta 
Pekkalan  koepuu  n:o 10: n  kävyistä  otettiin pituusluokittain  < 25,  25—30 ja 

>35 mm  kuuluvista  eristä kustakin  10 kpl:n  satunnaisnäyte.  Käpyjen  ja 

erikseen käpyjen  suomujen  aukeavuutta seurattiin päivittäin  klo  8  ja 16. 

Vajaan  kolmen vuorokauden kuluttua kävyt  kasteltiin 1 tunnin ajan  haa  

lealla vedellä.  Karistus tehtiin,  kuten jo aiemmin on esitetty  (s.  9), varsin 

alkeellisesti. Käytetyssä  lämpökaapissa  ei ollut  tuuletusta. Runsaan vuoro  

kauden kuluttua kaikissa  kävyissä  oli auenneita suomuja  (taulukko  3).  Kah  

den vuorokauden kuluttua lyhimmissä  kävyissä  oli  suomuista auennut 30 % 

ja pisimmistä  60 %. Kahdeksan  tuntia kastelun  jälkeen  ja kolmen vuorokau  

den  kuluttua karistuksen  aloituksesta  lyhimmistä  kävyistä  oli puolet  suo  

muista auennut ja pisimmistä  70 %.  Tämän jälkeen  pisimmistä kävyistä  ei 

enää auennut lisää suomuja.  Yhden lisävuorokauden kuluessa myös lyhim  

mistä eli  alle  25 mm:n pituisista  kävyistä  oli auennut sama maksimimäärä 

eli 70 %. Noin kolmen vuorokauden kuluessa  oli siis  kaikista  kävyistä  auen  

nut enimmäismäärä  eli 70 % suomuista.  Kahden vuorokauden jatkoaika  ei 

enää lisännyt  auenneiden suomujen  määrää. 

Karistettujen  siementen itämistarmossa ja itävyydessä  ei  ollut olennaisia 

eroja  (taulukko  3)  eri käpykokoluokkien  välillä. 

Taulukko 3. Eripituisten  Kivalon  kokeilualueesta  kerättyjen  käpyjen karistuvuus  ja 
siementen  itävyys.  Kastelu  64  tunnin  karistuksen  jälkeen. 

Table  3.  The extractability  of  cones and  the speed of  germination of  seed  from, cones of  
various  lengths in  the Kivalo  Experiment Forest. Watering after  64  hours  of  extraction. 

Karistusaika,  t  

Extraction time, h 

Käpyjen pituusluokka,  mm 

Length class of cones, mm 

<25 ] 25—30 | >35 

Auenneita käpyjä,  % 

Opened cones, % 

16  60 60 90 

24   80 90  100 

40   100 100  100 

Auenneita  suomuja, % —-  Opened scales , % 
48   30 50 60 

64   50 60  70 

72   65 70 70 

88   70 70 70 

70 70 70 

Siemenen  itämistarmo — Speed  of  germination 
84 89 85 

Siemenen  itävy  ys  — Germination  per  cent 

89 91  90 
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34. Siemensaanto 

Siemensaanto (kpl  tai g/käpy)  pienistä  kävyistä  oli  pienempi  kuin suurista 

kävyistä  (taulukko  4).  Siitä huolimatta siemensaanto g/käpykilo  tai  g/käpy  

litra ei  ollut kovinkaan paljon  pienempi  pienissä  kävyissä  suuriin käpyihin  

verrattuna. Kuten seuraavasta asetelmasta ilmenee siemensaanto keskiko  

koisista  kävyistä  (30 —35 mm) oli  jopa jonkin  verran  suurempi  kuin  pitkistä  

kävyistä:  

Kävyn  pituus, mm 

Siemensaanto < 25 25—30 30—35 > 35 

g/käpykilo 18.661 21.196 22.042 21.6  42 
g/käpylitra 7.627 8.631 8.009 7.696  

Näin ollen pienistä  kävyistä  saadut siemenet olivat siis  pienempiä  kuin 

suurista  kävyistä  saadut siemenet. 

Regressioanalyysin  mukaan siemensaanto olikin  lukumääräisesti  ja milli  

grammoina  käpyä  kohti laskettuna sitä suurempi mitä pitempi  käpy  oli ja  

toisaalta mitä lyhyempi  metsikön keskipituus  oli ja mitä suurempi  oli met  

sikön  lämpösumma.  Regressioanalyysit  olivat  seuraavat: 

Taulukko  4. Siemensaanto  (A = kpl/käpy,  B = mg/käpy)  eripituisista  kävyistä  eri  
paikkakunnilla.  

Table  4. Seed crop  (A = number of  seed/cone,  B = mg seed/cone) from  cones of  various  
lenghts and  at various  locations.  

siemensaanto mg/käpy  

y = 53.97—16.60X
1
—0.31X

2 -|-28.96X3,  jossa  

Xj = metsikön keskipituus,  x 2 = metsikön keskimääräinen lämpösum  

ma ja x 3  =  kävyn  pituus  

V.a.  = 2/68; = 23.0o xxx
,  F  2 = 4.09 x ja F

s
 = 349.83xxx  

Selitysaste  R  2 = 84.71,  josta  x 3  = 78.68,  x  1 lisäksi  = 5.11 ja x 2  lisäksi  = 

0.92 

Paikkakunta 

Location 

Kävyn  pituus — mm 
—

Length  of the cone 
Keskim. 

<25 

A B 

25- 

A 

-30 

B 

30-  

A 

-35 

B 

> 

A 

35 

B 

Average  

A B 

Lieksa | 8.5  1 28 1 12.6  I  48 17.4 75 25.9  116 16.1 68 

Taivalkoski   12.5 33 18.6 57 !  20.5 77 25.0  114 19.2 70 

Kemi   12.2 37 17.8 57 22.2 88 25.5 118 19.4 75 

Pekkala   14.3 48 16.3 57 23.4 94 28.1 144 20.5  86 

Kolari   13.3 37 21.8 66 21.6 92 28.0 135 21.2 82 

Kittilä 1 11.9 40 14.4 52 15.8 65 28.9 120 17.8 67 

Savukoski   10.5 37 14.1 60 16.4 70 25.4 128 16.6 74 

Ivalo  14.5; 35 20.1 59 22.9 84 25.5 117 20.8 74 

Utsjoki | 13.4 1 46 15.0 ! 58  26.5 115 32.9 146 22.0 92 
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Selittävinä muuttujina  olivat: 
metsikön keskipituus  (x  1) 

metsikön keskimääräinen lämpösumma (x  2)  

käpyjen  keskipituus  (x  3)  

35. Siemenen laatu 

351. Tuhatjyväpaino  

Pienten käpyjen  siementen tuhatjyväpaino  oli  pienempi  kuin suurista  

kävyistä  saatujen  siementen (taulukko  5).  Käpykoon  suurentuessa tuhatjy  

väpaino  suureni tasaisesti.  Eri paikkakunnilta  kerättyjen  samankokoisten 

käpyjen  välillä  ei  tässä  suhteessa ollut olennaisia systemaattisia  eroja.  Reg  

ressioanalyysin  mukaan käpyjen  pituus  selitti varsin voimakkaasti tuhatjy  

väpainon  suuruuden sekä jossain  määrin myös metsikön  koko  siten,  että 

tuhatjyväpaino  oli  sitä  suurempi  mitä pitempiä  kävyt  olivat ja toisaalta 

mitä pienempi  oli metsikön keskipituus.  Regressioanalyysin  tulos  oli seu  

raava:  

Selittävinä muuttujina  olivat  samat  tekijät  kuin  siemensaannon selvit  

telyssä.  

Taulukko 5. Eripituisten  käpyjen  siementen tuhat  jyväpaino eri  paikkakunnilla.  
Table  5. 1000-seed weight of  seed  from cones  of  various lengths at  various  locations. 

siemensaanto kpl/käpy  

y  = 175.72—22.87X
x
—0.85X

2 +  48.63X
3 

V.a. = 2/68; = 7.37 xx

,
 F  2 = 5.30 xx  ja F  3 = 166.76xxx  

Selitysaste  R  2 = 72.50,  josta  x 3  =  67.45,  x x
 lisäksi  = 2.91 ja x  2  lisäksi  = 

2.14 

y  = 309.25—41.06X
1  +  52.97X

3,  jossa  

x
x  = metsikön  keskipituus  ja x 3  =  kävyn  pituus 

V.a.  = 1/69; F-l  = 14.17XXX  ja F  3 = 117.9ixxx  

Selitysaste  R  2 = 65.69,  josta x 3  = 58.64 ja x
x
 lisäksi  = 7.05 

Paikkakunta Kävyn  pituus  —•  mm i —  Length of the cone  
Keskimää-  

rin 

Location 
< 25 25—30  CO 0 1 CO > 35 Average  

Lieksa   3.285  3.790 4.320 4.485  3.972 

Taivalkoski   2.595  3.070 3.745  4.555  3.492 

Kemi  2.995  3.175 3.970  4.665  3.702 

Pekkala   3.145  3.425 3.965 5.130  3.917 

Kolari  2.505  3.010 4.285  4.820 3.805 

Kittilä  3.260 3.540 4.070  3.770  3.660 

Savukoski   3.520 4.355 4.3 75 5.035  4.322 

Ivalo  2.410 2.910 3.675  4.565 3.390 

Utsjoki   3.445 3.820 | 4.365  4.435  4.022 
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352. Itämistarmo ja itävyys  

Itämistarmo määritettiin 7  vrk:n  ja itävyys  21 vrk:n  idätyksen  jälkeen.  

Itämistarmo oli jonkin  verran  heikompi  lyhyistä  kävyistä  kuin  pitkistä  kä  

vyistä  saaduissa siemenissä (taulukko  6  ja 6.1.).  Ero oli merkitsevä.  Suurin  
ero  10 %-yksikköä  oli pisimpien  ja lyhimpien  käpyjen  välillä.  Itämistarmo oli  

yleensä  varsin  korkea.  Pienimmätkin  prosentit  olivat  lähes 40 ja korkeimmat  

yli  90.  

Paikkakuntien  välillä oli eroa siementen itämistarmossa. Regressioana  

lyysi  osoittikin,  että  itämistarmo oli  sitä  suurempi  mitä suurempi  oli  metsikön 

keskimääräinen lämpösumma  ja mitä pitempiä  kävyt  olivat.  

Selittävät  muuttujat  olivat  samat kuin muissa siemenen laatua koske  

vissa  selvityksissä.  

Siementen itävyydessä  oli vastaavasti  eroa eripituisten  käpyjen  välillä  

(taulukko  7  ja 7.1.). Paikkakuntien välinen ero  oli samansuuntainen kuin  itä  

mistarmonkin kohdalla.  Erot olivat kuitenkin jonkin  verran  pienempiä.  

Pisimpien  ja lyhimpien  käpyjen  siementen itävyysero  oli  vain 4 %-yksikköä.  

Regressioanalyysin  mukaan keskimääräisen  lämpösumman  ja metsikön  kes  

kipituuden  yhteinen  selitysaste  oli vain 19.31 %.  Itävyys  oli sitä  suurempi 

mitä suurempi oli metsikön  keskimääräinen lämpösumma ja mitä pienempi 

Taulukko  6. Eripituisten  käpyjen siementen itämistarmo  eri  paikkakunnilla.  A = %, 
B = muunnettu arc.sin-luku. 

Table  6.  Speed of germination of  seed  from cones of various  lengths and  from various 
locations. A %, B = transformed according to arc. sin.  

y  = —4.84 +  o. Bix
2+3. 21X3, jossa  

x 2 = metsikön  keskimääräinen lämpösumma ja x 3  =  kävyn  pituus  

V.a. = 1/69; F  2 = 37.28 xxx  ja F 3 = 5.70 xx 

Selitysaste  R, 2  = 38.38,  josta  x 2 =  33.29 ja x
3

lisäksi  = 0.09 

Kävyn pituus  — mm — Length o!  the cone  Keskimää-  

Paikkakunta 

Location  
< 25 25- -30 30- -35 >35  Average  

A B A B A B A B A B 

Lieksa   

Taivalkoski   

Kemi   

Pekkala  

Kolari  

Kittilä   

Savukoski   

Ivalo   

Utsjoki   
Keskimäärin  

Average 

83.3 

62.0  

75.5 

87.5 

72.0  

62.5  

38.5 

39.0 

58.0 

64.3  

H  

79.0  

72.0  

72.5  

87.0 

77.0  

72.0  

52.0 

51.0 

63.0  

69.5 

■ 
H ' 
H 

84.3 

81.5 

79.5  

95.0 

84.0  

67.5  

58.0 

62.0  

57.0 

74.3  

82.1 

70.9  

78.1  

89.5  

78.3  

70.0  

49.9  

52.0  

59.1  
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metsikön  keskipituus  oli.  On huomattava,  että tutkimuskesän lämpösumma 

oli poikkeuksellisen  suuri ja tässä  tarkastelussa käytettiin  pitkän  ajan  keski  

määräistä lämpösummaa.  

Selittävät  muuttujat olivat samoja  kuin  edellä. 

Taulukko  6.1. Varianssianalyysin tulokset  taulukolle  6.  

Table  6.1.  Analysis  of variance  for data in Table  6.  

Taulukko  7. Eripituisten  käpyjen  siementen  itävyys  eri  paikkakunnilla. A = %, B = 
muunnettu  arc.sin-luku. 

Table  7. Germination percent  of seed  from cones of various  lengths and  from various  
locations.  A = %, B transformed according to arc. sin.  

y  = 60.79—4.53x
1 +  0.32x

2 ,  jossa  

x
x
 = metsikön keskipituus  ja x 2  = metsikön keskimääräinen lämpösum  

ma 

V.a.  = 1/69; F x
 = 4.56 xxx  ja F  2 = 11.73xxx  

Selitysaste  R  2 = 19.31,  josta  x
t
 = 13.98 ja x  2 lisäksi  = 5.33 

Vaihtelun lähde  Varianssi  F-arvo  HSD.05 

Source of  variance Variance F -value arc.  sin 

Paikkakunta — Location   i 3.1376  70.5 XXX  0.08  

Kävyn pituus  — Length of the  cone   0.2612  15.7 xxx 0.05  

Yhdysvaikutus  — Interaction   1 0.2813  2.1X1 

Toistojen sisäinen —•  Within replicates  | 0.5999  

Kävyn  pituus  — mm — Length of the cone  Keskimää- 

Paikkakunta 
30- 

l  

Location 
< 25 25- -30 -35 >35 Average 

A B A B A B A B A B 

Lieksa   88.0  1.22 87.5 1.21 86.5 1.21  85.0 1.17 86.8 1.20 

Taivalkoski   75.5  1.05 84.5 1.17 77.0  1.07 89.3 1.24 j  81.6 1.13 

Kemi   75.8  1.07 73.5 1.04 86.3 1.20 84.0 1.16 79.9  1.12 

Pekkala   90.5 1.26 87.8 1.21 9( ).5 1.26 95.8 1.37 91.1 1.28 

Kolari   i 79.5  1.11 82.5 1.14 84 1.5 1.17 86.5  1.20 83.3 1.15 

Kittilä   74.5  1.05 81.0 1.12 85.5  j 1.18 69.5  0.99  77.6  1.09 

Savukoski   66.0  j 0.95  79.0 1.10 73.0  1.02 77.5  1.08 73.9  1.04 

Ivalo   64.5  0.93  69.5  0.99  61 '.5 0.97  70.0  1.00 67.4  ■0.97 

Utsjoki   83.8  1.16 79.5  1.10 81 ..5 1.13 78.0  1.08 80.7 1.12 

Keskimäärin 

Average 77.6  1.09 80.5 1. 1 2 81.4  1 1.13 j  81.7  1.14 1  

Taulukko 7  
.  1. Varianssianalyysin  t ulokset taulukolle  7. 

Table 7.1. Analysis  of  variance  for data in Tahi  s 7. 

Vaihtelun lähde  Varianssi ]  F-arvo HSD.05 

Source of  variance Variance F-value arc . sin 

Paikkakunta  
—

 Location   1.0052 27.4 XXX  0.07  

Kävyn pituus  — Length of  tkt cone 
.
 0.0599  4.3 XX 0.04  

Yhdysvaikutus  — Interaction  .  0.331 8 3.0 XXX  

Toistojen sisäinen  — \ Vithin  replicatei  0.4055  
, 
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4. TULOSTEN TARKASTELU 

Suurimmassa osassa  Lapin  lääniä,  erityisesti  sen itä- ja pohjoisosissa,  

männyn  siemen tuleentuu vain harvoin. Esim. Sodankylän  seuduilla (N  67° 

25', E 26°40')  on tällä vuosisadalla sattunut hyviä  männyn  siemenvuosia 

vain runsaan  10 vuoden välein (kuva  3).  Poikkeuksen  teki 1930-luku,  jolloin  

sattui  kaksi  hyvää  männyn  siemenvuotta. Pohjoisemmissa  osissa  Lappia  niitä 

sattuu  vielä harvemmin. Siemenvuosien harvinaisuus johtuu  ilmaston kyl  

myydestä  ja siitä, että männyn  siemen vaatii kehittyäkseen  kolme keski  

määräistä lämpimämpää  kesää  peräkkäin.  Esim.  Sodankylässä  tuleentumis  

kesän  lämpösummavaatimus  on n.  845 d.d., jotta  siemen tuleentuisi 50  pro  

senttisesti  (Sarvas  1970).  Toisen  kesän  lämpösummavaatimus  ei  ole  kovin  

suuri,  mutta kukkimisen aikoihin alkukesästä  sään on oltava suotuisa. Var  

sinkin rankkasateet ovat vaarallisia.  

Paikallisen  viljelymateriaalin  jatkuvan  saannin turvaamiseksi  on  välttä  

mätöntä,  että nämä hyvät  männyn  siemenvuodet käytetään  mahdollisimman 

tehokkaasti hyväksi.  Vähintään on varauduttava 15  vuoden ajaksi.  Siemen  

Kuva  3. Ilman  (2 m:n korkeudella)  lämpösumman vuotuinen vaihtelu Sodankylässä.  
Renkailla  on merkitty  ne kolmen  vuoden jaksot,  jolloin männyn siemenen  kehitys  ja 

kypsyminen  on ollut  mahdollista. 
Fig.  3. The  annual number  of  degree days (at  2  m  above ground)  in  Sodankylä. Those  

periods  of the  consecutive warm years  during which ripening of a  seed  crop  has  been  possible  
are indicated by rings.  
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huollon turvaamiseksi  on perustettu  Keski-Suomeen,  Korpilahdelle,  poh  

joista  alkuperää  olevista  vartteista siemenviljelys,  josta  tulevaisuudessa toi  

votaan saatavan helpotusta  siementarpeeseen.  Kuitenkaan ei vielä tiedetä 

näin tuotetun siemenen,  jonka  »isä»  on Keski-Suomesta,  käyttökelpoisuutta  

Pohjois-Suomessa.  Tähänastiset kokeet  ovat  osoittaneet ko.  siemenen olevan  

soveltumatonta Pohjois-Suomessa.  Jo taimien alkukehitysvaiheessa  paikal  

lista alkuperää  olevat  taimet ovat osoittautuneet kestävämmäksi  kuin ko.  

siemenviljelyssiemenestä  kasvatetut  taimet. Toisaalta tiedetään (esim.  

Lähde ja Siltanen 1973, Lähde 1974), että männyntaimistojen  

tuhoutumista sattuu  vielä siinä  vaiheessa,  kun  taimisto on  ylittänyt  ns.  hanki  

rajan  ts.  saavutettuaan I—21 —2 metrin  koon.  Näin ollen,  ennenkuin Keski-Suo  

men  siemen  vii  jelyssiementä  voidaan käyttää  käytännön  metsänviljelymate  

riaalina Pohjois-Suomessa,  on odotettava siihen saakka,  kunnes ko.  alku  

perän  koetaimet ovat saavuttaneet vähintään yhtä  elinvoimaisina kuin 

paikallisen  alkuperän  taimet  noin kahden  metrin koon.  

Kesät 1970—72 muodostivat  kolmen lämpimän  vuoden jakson  Lapissa.  

Kesä  1972 oli Sodankylässä  jopa neljänneksi  lämpimin  tällä vuosisadalla 

mitatuista.  Niinpä  männylle kehittyi  erinomainen käpyvuosi  ja siemen 

tuleentui lähes täydellisesti  aina metsänrajapuita  myöten  (Helenius  

1973). 

Tässä tutkimuksessa selvitetään kyseisenä  hyvänä  siemenvuotena män  

nyn  käpykoon  vaihtelua Pohjois-Suomessa  sekä siemensaantoa ja siemenen 

laatua eripituisissa  kävyissä.  Jo eräät aiemmat tutkimukset osoittavat,  että  

männyn  kävyn  koko  pienenee  männyn  levinneisyysalueella  pohjoiseen  men  

täessä  (P  r  a  v  d i n 1964).  Eräät tutkijat  luokittelevatkin  Lapin  männyn  

männyn  (Pinus  silvestris)  alalajiksi  (v.  lapponica),  jonka  tunnusmerkkeinä on 

pienen  kävyn  koon ohella esim. latvuksen  kapeus,  hieno-oksaisuus,  neulasten 

kellertävä väri  kevättalvella jne. (P  r  a v  u  i n 1964). Tämä tutkimus vah  

vistaa edellä mainittuja  tutkimuksia.  Myös  Pohjois-Suomessa  männyn  kävyn  

keskipituus  on sitä  pienempi  mitä pohjoisempana  metsikkö sijaitsee  ja esim. 
alle 30 mm:n pituisten  käpyjen  osuus  koko  käpymäärästä  on sitä  suurempi  

mitä pohjoisemmasta  paikkakunnasta  on kysymys  ja toisaalta mitä van  

hempi  puu on. Lapin  pohjoisimmassa  kunnassa,  Utsjoella,  alle 30 mm:n 

pituisten  käpyjen  osuus  oli lähes 60 % käpyjen  lukumäärästä.  

Eripituisten  käpyjen  karistuvuudessa  oli eroa. Pitkissä  kävyissä  suomut 

aukenivat  nopeammin  kuin lyhyissä,  mutta karistusaikaa jatkettaessa  myös  

lyhyiden  käpyjen  suomuista aukeni sama maksimimäärä eli  n. 70 %. Kastelu 

tietyssä  karistusvaiheessa  nopeutti  suomujen aukeavuutta. Myös  Luk  
kalan  (1937)  mukaan 25—30 mm:n pituisista  kävyistä  aukenee heikollakin 

karistustekniikalla  kolmasosa  helposti  ja vain yksi  kolmasosa  aukeaa hei  

kosti.  Nykyaikainen  karistustekniikka  suo  kuitenkin  entistä paremmat  mah  

dollisuudet tehokkaaseen pienten  käpyjenkin  karistukseen.  
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Männyn  kävyn  keskipituus  vaihteli v. 1972 Pohjois-Suomessa  29:stä 

35 mm:iin. Heikinheimo (1921)  on tutkimuksissaan todennut männyn  

kävyn  keskipituudeksi  Pohjois-Suomessa  31 mm. ArnborginjaHust  

i  c  h i n (1953)  mukaan männyn  kävyn  pituus Pohjois-Ruotsissa  on tavalli  

sesti  2—3 cm.  Pravdinin (19G4)  mukaan eteläisimmän ja pohjoisimman 

männyn kävyn keskipituuden  ero on Neuvostoliiton Euroopan  puolella  

15.4 mm  ja Aasian  puolella  10  mm ja Lapin  männyn  kävyn  keskipituus  on 

Euroopan  puolella  25—30 mm ja Aasiassa 30—35 mm. 

Siemensaanto käpyä  kohti  oli luonnollisesti sitä suurempi  mitä pitempi 

käpy  oli ja mitä suurempi  oli  metsikön  lämpösumma,  mutta lyhyistä  kävyistä  

saatujen  siementen tuhatjyväpaino  oli  pienempi  kuin pitkistä  kävyistä  saa  

tujen.  Siementen lukumäärä riippuu  ensisijaisesti  fertiilien suomujen  luku  

määrästä kävyssä  (Hagman 1972).  Tuhatjyväpaino  on yleisesti  käytetty  

tunnus kuvaamaan siemenen laatua. Mitä suurempi  se on sitä  suuremmat 

mahdollisuudet siemenestä on kehittyä  elinvoimainen taimi edellyttäen,  että 

siemen  on tuleentunut. Tuhatjyväpaino  kuvastaakin ensisijaisesti  siemenval  

kuaisen määrää siemenessä. Lyhyiden  käpyjen  siemenen keveydestä  johtuen 

siemensaanto käpykiloa  ja litraa kohti ei  poikennut  olennaisesti  eripituisissa  

kävyissä.  Tuhatjyväpaino  oli  myös  sitä  suurempi  mitä  pienempi  oli metsikön 

keskipituus.  

Myös  itämistarmo oli jonkin  verran  heikompi  lyhyistä  kävyistä  kuin pit  

kistä  kävyistä  saaduissa siemenissä,  mutta sen sijaan  metsikön keskimääräi  

nen  lämpösumma selitti  varsin  voimakkaasti  itämistarmon muutokset.  Kuta 

suurempi  oli metsikön lämpösumma  sitä  suurempi  oli  itämistarmo. Siementen 

itävyyteen  ei  kävyn  pituudella  ollut sen  sijaan  kovin  merkittävää  vaikutusta. 

Parhaiten itävissä  erissä  itävyys  nousi jopa yli  90  prosentin.  

5. YHTEENVETO  

Kesät  1970—72 muodostivat kolmen lämpimän  vuoden jakson  Lapissa.  

Kesä 1972 oli Sodankylässä  jopa neljänneksi  lämpimin  tällä vuosisadalla 

mitatuista.  Niinpä  männylle  kehittyi  erinomainen käpy  vuosi ja siemen tu  

leentui lähes täydellisesti  aina metsänrajapuita  myöten.  

Tässä  tutkimuksessa selvitetään kyseisenä  hyvänä  siemenvuotena män  

nyn ltäpykoon  vaihtelua Pohjois-Suomessa  sekä siemensaantoa ja siemenen 

laatua eripituisissa  kävyissä.  Jo eräät aiemmat tutkimukset osoittavat,  että 

männyn kävyn  koko  pienenee  männyn  levinneisyysalueella  pohjoiseen  men  
täessä.  Eräät tutkijat  luokittelevatkin  Lapin  männyn  männyn  (Pinus  silves  

tris) alalajiksi  ( v .  lapponica),  jonka  tunnusmerkkeinä on pienen  kävyn  koon 

ohella esim.  latvuksen kapeus,  hieno-oksaisuus,  neulasten kellertävä väri 

kevättalvella jne.  Tämä tutkimus vahvistaa edellä mainittuja  tutkimuksia.  
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Myös  Pohjois-Suomessa  männyn  kävyn  keskipituus  on sitä  pienempi  mitä 

pohjoisempana  metsikkö  sijaitsee  ja esim.  alle 30 mm:n pituisten  käpyjen  

osuus  koko  käpymäärästä  on sitä suurempi  mitä  pohjoisemmasta  paikkakun  

nasta on kysymys  ja toisaalta mitä vanhempi  puu on. Lapin  pohjoisimmassa  

kunnassa,  Utsjoella,  alle 30 mm:n pituisten  käpyjen  osuus  oli lähes 60 % 

käpyjen  lukumäärästä. 

Eripituisten  käpyjen  karistuvuudessa on eroa. Pitkissä  kävyissä  suomut 

aukenevat nopeammin  kuin  lyhyissä,  mutta karistusaikaa jatkettaessa  myös  

lyhyiden  käpyjen  suomuista aukenee sama maksimimäärä eli n.  70 %.  Kas  

telu tietyssä  karistusvaiheessa  nopeuttaa  suomujen  aukeavuutta.  
Siemensaanto käpyä  kohti on luonnollisesti  sitä  suurempi mitä pitempi  

käpy  on ja toisaalta mitä suurempi  on metsikön lämpösumma,  mutta lyhyistä  

kävyistä  saatujen  siementen tuhatjyväpaino  on pienempi  kuin pitkistä  

kävyistä  saatujen.  Tuhat jyväpaino  on yleisesti  käytetty  tunnus kuvaamaan 

siemenen laatua.  Mitä suurempi se  on sitä  suuremmat mahdollisuudet sieme  

nestä on kehittyä  elinvoimainen taimi edellyttäen,  että  siemen on tuleentu  

nut. Tuhatjyväpaino  kuvastaakin  ensisijaisesti  siemenvalkuaisen määrää 

siemenessä. Lyhyiden  käpyjen  siemenen keveydestä  johtuen  siemensaanto 

käpykiloa  ja -litraa kohti ei  poikkea  olennaisesti eripituisissa  kävyissä.  

Tuhatjyväpaino  on myös  sitä suurempi  mitä pienempi on metsikön keski  

pituus.  

Myös  itämistarmo on jonkin  verran  heikompi  lyhyistä  kävyistä  kuin pit  

kistä  kävyistä  saaduissa siemenissä,  mutta sen sijaan  metsikön  lämpösumma 

selittää varsin voimakkaasti  itämistarmon muutokset. Kuta suurempi  on 

metsikön  lämpösumma sitä  suurempi  on itämistarmo. Siementen itävyyteen  

ei kävyn  pituudella  ole sen  sijaan  kovin merkittävää vaikutusta. 



6.  SUMMARY 

The  summers  of 1970—72  formed a continuous sequence  of  warm years in  Lapland. 
The summer  of 1972 was even the  fourth warmest  measured  during this  century.  The  
cone crop  was excellent, and  the  seed  ripened on trees  even at the  Arctic  timberline.  

In this  study  the  variations  in  cone size, seed  crop  and  seed  quality in  cones of 
different sizes  in  northern Finland were examined.  Some earlier studies already  indi  
cated  that  the  cone size  decreases  farther  northward  within  the  range  of the  species.  
Some  scientists  are  classifying  the pine  from Lapland  as a separate variety (Pinus 
silvestris  v. lapponica) characterized  by, in addition  to the  small  cone,  a narrow crown,  

fine  branches  and  the  yellowish colour  of the  needles  in  the  spring.  The  present study  
corroborates  the findings of these  earlier  studies.  In northern  Finland  the  average  cone 

length is  also smaller  the  farther north the  stand  is  located, and  the  proportion  of  cones 
shorter  than  30  mm  in  the  total  cone crop  is  larger in  more  northerly and  older  trees. 
In Utsjoki, in  the  northernmost  township  of Lapland,  nearly 60  % of the  cones were 
shorter than 30 mm. 

There  are  differences  in the  extractability  of  various  sized  cones. In long  cones the  
scales  open  up  faster  than  in  smaller  cones;  but  when  the  drying period is  increased,  even 

in  the  small  cones,  the  maximum portion of scales  (i.e.  70  %) will  open.  Watering at 

a certain  stage of  extraction  speeds up  the  opening of  the  scales.  The  longer the  cone is  

and  the  larger the  number  of  degree days for  the  stand, the  greater will  be  the seed  yield 

per  cone. The 1 000-seed weight  of seeds  from  small  cones is  smaller  than  that  of seeds  
from large cones. The 1 000-seed  weight is commonly used  as an indication of seed 

quality.  The  greater this  weight is,  the  greater is  the  possibility  that  the  seed  will  germi  

nate  and  develop into  a vigorous seedling, providing  that  the  seed  is ripe. The 1 000-seed  

weight  indicates  primarily  the amount  of endosperm in the seed.  Due to the light 

weight of the  seed  in  small  cones,  there  are  no important differences in the  amount of  

seed  extracted from a kilogram or liter  of  cones of  different  lengths. The  1 000-seed  

weight also  becomes  larger as  the  mean height of the  stand  decreases.  

Also, the  speed  of germination is  somewhat  slower for seed  from short cones com  

pared to seed  extracted  from long cones,  but  the  number  of  degree days for  the  stand  

explains  rather  well  the  variation  in  speed of  germination. The  larger the  number  of 

degree days for  the  stand,  the  more rapid is  the  speed  of  germination. The  height of  the  

cone does  not affect the  germination percentage. 
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INTRODUCTION 

The  ambrosia beetle,  Trypodendron  lineatum (Oliv.)  is  a serious  pest  of  

unbarked timber throughout  the coniferous tree range in the northern hemi  

sphere.  Several  investigations  have indicated that the incidence of infestation 

depends  primarily on the time when the  trees are  felled (Hadorn  1933,  

Mor 1 e  y 1939,  Prebble & Graham 1957,  Bletchly  & White 

1962,  Dyer  & Chapman 1965, Christiansen & S  se  t  h e  r  1968).  

Logs  cut  in the autumn are  most  favoured  by  T.  lineatum, the  following  spring.  

Most studies  concerning  the intensity  of  Trypodendron  attack  have been 

conducted during one year only  and tree felling was  not started until the 

autumn. However,  little  is  known  about the variation in attack  intensity  

from year to year, and the susceptibility  of  logs  cut the previous  summer. 

Furthermore no investigations  on the infestation density  have been carried 

out in the north (Lapland),  near  the tree line,  where cut  timber takes  much 

longer to decay  than in the south. Different  results  have been obtained con  

cerning  the effect  of  the moisture content of the sapwood  on the attack  den  

sity  (Chapman & Dyer  1969, König  & Berwig  1971).  In  addition,  

little is  known  about the effect of felling  date on the attractiveness  of  logs  to 

other under bark  insects.  

The primary  aim of  the present  study  was to  investigate  the attack  density  

of  T.  lineatum in relation to the felling  date of  logs  in southern and northern 

Finland during  a  two year  period.  An attempt  was  also  made to obtain  some 

information about the effect of  the moisture content of  the sapwood  on the 

intensity  of  attack.  On the basis  of collected  insects some observations  have 

been made about the attractiveness  of  logs felled in different months to sev  

eral under bark insects.  



MATERIAL AND METHODS 

The investigations  were carried out in two experimental  forests  of the  

Finnish Forest  Research  Institute,  one in southern Finland (Ruotsinkylä,  near 

Tuusula N 60°21';  E 24°59')  and one in northern Finland, near the arctic  

circle  (Kivalo,  at  Rovaniemi N 66°20';  E 26°43',  altitude about 300 m) in the  

years  1970—1972. Since it was  considered  that the  population  density  of  

T. lineatum would be  low  in both areas, only  two trees were  felled each month. 

The experimental  sites  were  established in pure stands of  Norway spruce. 

Spruces  were  felled in  the middle of each month from June 1970 (July  at  Ki  

valo)  to July  1972. In addition, four trees were  felled at  Ruotsinkylä  during  

April and May  1973. The average diameter of  the trees at  breast height  was  

20.6 cm at Ruotsinkylä,  and 17.6 cm at Kivalo.  After  felling  the trees were  

limbed,  numbered and cut  into logs about 3  m long.  Logs  felled at  the same 

time were  placed  in the same stack.  The distance between each stack  was  

about 20 m. 

In the middle of  July,  aim long section at one end of  each log  

was debarked,  and all  the Trypodendron-entrance  holes were counted. 

Attack  density  was  also  recorded in the  uppermost  10 cm section of  all the  

stumps. 

The moisture  content of  the sapwood  of  those trees felled at  Ruotsinkylä  

from June 1971 to May  1972 was  determined at  the end of  May  1972,  approx  

imately  one month after the  commencement of  the  swarming  flight  of T. 

lineatum. Samples  were  taken from the middle part  of  each  log  using  a chain 

saw and immediately  placed  in sealed plastic  bags.  The fresh  weights  of  the 

samples  were  determined in the laboratory  within a few hours. The  moisture 

content was  determined as  a percentage  of  the dry  weight.  

Flight  activity  of  T.  lineatitm in the vicinity  of  the logs  was  studied using  

window flight  traps (60  cm by 50  cm plexiglass)  in  summers  1971 and 1972. 

One trap  was  set  up  in a north-south direction on  the eastern side  of  each 

stack.  Traps  were  inspected  once a week from May  to September,  and the 

insects  which were caught  preserved  in 70 % alcohol.  The insects  were  sorted 

in the  laboratory and the  numbers of  T. lineatum and several  other insects  

were counted. 



RESULTS 

At  Ruotsinkylä  the  number of  entrance holes  of  T.  lineatum was  greatest  

in logs  felled in October  although  all the  logs cut  from August  to  December 

were  heavily  infested (Fig.  1). An abrupt  change  was  found in attack  inten  

sity  of  logs  felled during  December to January.  At Kivalo the trees felled in 

late summer (July—August)  were  quite  heavily  infested,  but the peak  attack  

occurred in those logs  cut  in September.  Trees felled at  Ruotsinkylä  in April  

and May  1973 were  not infested by  T.  lineatum. 

The infestation density  in the stumps  in relation to the  felling  date was  

not so clear  as in the case  of  the  logs.  However,  it was  found that stumps  of  

trees felled from November  to March  were  heavily  infested. 

Relatively  small  variation  occurred in the moisture content of  sapwood  

from different logs  (Fig.  1). The moisture was  not  correlated with  the different  

intensities of Trypodendron  attack.  

The flight activity  of  T.  lineatum was  most active  in the vicinity  of  the 

logs cut from July  to December  (Fig.  2).  Positive  correlations were  found 

between the  numbers of  beetles collected  with window flight  traps and the 

number of  entrance holes on  the  same logs  as the following  list  shows:  

Although  the  total number of  beetles  caught  with flight  traps  was  highest  

around stacks  of  trees felled from August  to December the relative  attract  

iveness  of logs felled in January,  February,  and March increased later in 

summer (Fig. 3).  Trees felled before July in the previous  year  were  not very  

attractive to T. lineatum. 

There was  little variation in the susceptibility  of  logs  felled in the  same 

months during  two successive  years  although  the  weather conditions  in early  

winter were  quite  different. In  southern Finland the daily  air temperature 

in January  1971 was  above O°C almost  every day and the monthly  mean air  

Locality  Year Correlation coefficient 

Ruotsinkylä   1971 0.874  

—»—   1972 0.914  

Kivalo  1971 0.981  

—»—   1972 0.7 66 
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Fig.  1. Attack density of Trypodendron lineatum  in  the  logs  and  stumps  of Norway spruce  in  relation  
to felling  date, and  moisture content of the sapwood (solid  line, Ruotsinkylä 1972). 

temperature  was  about 4.5° C higher  than the  long-term  mean  for the  years 

1931—1960. In 1972 January  was  cold and the respective  temperature  was  

about 2°C  lower than the long-term mean. 

The numbers of  other scolytids  and some other  under bark  insects  trapped  

above the logs  of  each felling  month are  presented  in  Fig.  4. 
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Fig.  2. Number  of Trypodendron lineatum collected with  window  flight  traps above  the  logs cut  in 
different months.  

Fig.  3. Flight activity  of  Trypodendron lineatum  above  the  logs expressed  as  percentages of the  
total  catch  in  window flight traps at different  times during the summer. 
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The flight  patterns  of  Hylurgops  palliatus  (Gyll.),  Hylastes  cunicularius 

Er. and Dryocetes  species  (D.  autographus  Ratz. and D.  hectographus  Reitt.)  

were  very  similar  to that of  T. lineatum. Timber cut  in autumn or  early  win  

ter was  most attractive. C  a  p e  c  k  i (1967)  states  that the ecological  require  

ments of  H.  palliatus  and D.  autographus  are  very  similar  to those of  T.  linea  

tum. In contrast,  H.  glabratus  (Zett.),  another  species  of  the genus Hylurgops,  

preferred  logs felled in late winter or  spring.  Xylechinus  pilosus  Ratz.  did not 

show any  distinct preference  for  logs felled at  different  times.  At  Ruotsinkylä  

the  majority  of  the Polygraphus  beetles  consisted  of Polygraphus  poligraphus  

L. but at  Kivalo  the flight  traps  caught  mostly  P.  punctifrons  Thorns.  P. poli  

graphus  was  chiefly  attracted to the  logs  felled in late winter or spring  but 

P. punctifrons  was also  attracted to timber cut  the previous  summer.  At  Ruot  

sinkylä  Pityogenes  chalcographus  L. and Ips typographus  L. preferred  logs 
felled in mid- or  late winter,  but at Kivalo timber cut in autumn was most 

attractive  to these beetles.  Although  Blastophagus  piniperda  L.  breeds exclu  

sively  in pine  trees,  relatively  large  numbers of  this  bark  beetle were  caught  

with window flight traps.  At Ruotsinkylä  the  most attractive material was 

that felled between January  and April,  but  at  Kivalo  logs  cut  in  autumn and 

early winter were preferred  by  these beetles. 

The total numbers of  bark  beetles  which usually  breed in fallen trees,  

were  much greater  in 1972 than in 1971. For  instance,  the number of T. 

lineatum collected  with window flight  traps at Ruotsinkylä  in 1972 was  five 

times as  great  as  in the previous  year, and the  attack  density  in logs  felled  

from August  to December twice as  high  as  in 1971. The increase in insect  

density  is  evidently  due to the presence of  suitable breeding material the 

previous  year. 

The  total catches  of  some bark  beetles (Hylurgops  glabratus, Xylechinus  

pilosus,  Polygraphus  punctifrons)  were  greater at  Kivalo  than  at  Ruotsinkylä.  

In the case  of  some other species  the situation was  quite  the opposite.  This is  

in good  agreement  with the  previous  observations  on the geographical  

frequences  of Finnish bark beetles (S  a  a  1 a s 1949).  

In addition to bark  beetles,  window flight  traps  caught  large  numbers of  

insects  which are  considered to be  predators  of bark  beetles. Epuraea  and 

Rhizophagus  species  were  most  numerous.  Logs  felled in autumn were  pref  

erred by the specimens  of these genera. Good correlation  was  found between 

the numbers of  these predators  and some species  of bark  beetle (T. lineatum,  

H. palliatus,  Hylastes  cunicularius,  Dryocetes  spp.)  (Table  1). Furthermore 

quite  a lot  of  cerambycid  beetles were  trapped.  Trees felled in late winter  

were  most  favoured by Tetropium  spp., which are  known to attack  rather 

healthy  trees (e.g.  Juutinen 1955).  On the other hand Rhagium  inquisitor  

L.,  which breeds  in stumps  and logs,  preferred  logs cut  in  the previous  summer 
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Fig.  4. Numbers  of several  insects  collected  with  window  flight traps above the  logs cut  in  different  
months. Left  column  in  1971 (trees  felled  from May 1970  to July 1971), right  column  = in 1972  

(trees felled  from May 1971 to July 1972). 
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Fig.  4. Cont.  
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Fig. 4. Cont. 

Table 1. Correlation coefficients  between  the numbers  of bark beetles  and two of 

their predators, Epuraea sp. and Rhizophagus  sp.  

Ruotsinkylä  Kivalo 
Bark beetle 

Epuraea  llhizophagus  Epuraea  Ehizophagus 

Trypodendron lineatum   0.599***  0.652*** 0.449*  0.499**  

Hylurgops palliatus   0.675*** 0.672*** 0.476*  0.493**  

H. glabratus  0.143 0.273 0.389*  0.067 

Hylastes sp   0.445* 0.796***  0.877*** 0.753***  

Xylechinus pilosus   0.274 0.207 0.497** 0.087 

Polygraphia sp   0.192 0.168 0.362  0.079 

Blastophagus sp   0.255 0.348  0.061  0.105 

Dryocetes  sp   0.695***  0.769***  0.556**  0.454*  

Pityogenes chalcographus  0.566** 0.035 0.127  0.039 

Ips  typographus  0.463*  0.177 0.416*  0.001 

* = 6 %  level  of significance 
**

 = 1 %  
***

 = O.i % — 



DISCUSSION 

It was  possible  to verify  in the present  study  that trees felled from July  

to December are  susceptible  to attack  by  Trypodendron  lineatum.  Timber cut 

in October  and November is most favoured by  these bark  beetles. It is evident 

that logs  felled in  January  or  later  will  not be  heavily  infested in  the following 

spring.  However,  Bletchly  & White (1962)  found in England  that logs  

of Sitka spruce  felled in January  may well be attacked by T.  lineatum. 

Chapman (1961)  observed in Canada that logs  of Douglas  fir cut  in 

February  or  even  March may be  susceptible  to relative  strong  infestation.  It 

may be  possible  that the effect  of  felling  date is not  the  same in different tree 

species.  In addition, the susceptibility  of  timber to the attack  of  T.  lineatum 

and other bark beetles may be affected by  the geographical  latitude of  a lo  

cality.  At  Kivalo  relatively  more bark beetles were  attracted to logs  felled in 

the  previous  summer than at Ruotsinkylä.  This is probably  due to the fact 

that timber remains moist in the  cooler  climate of  northern Finland for a 

longer period  than in southern parts of  the country.  Variation in the weather 

conditions in late autumn or  early  winter from year to year obviously  have 

little effect on the attractiveness of logs.  

In Norway  Austarä & Ssether (1965)  demonstrated that T. linea  

tum heavily  attacked spruce logs  cut in late April. Attacks  on spring-felled  

timber were  not observed in the course  of  the present  study even  though  in 

1973 only  such  logs were available and the local population  density  of  T. 

lineatum was  evidently  very high.  

Great differences in attack  density  of  T. lineatum have been found be  

tween trees felled at  the same time (Dyer  & Chapman  1965, Chris  

tiansen &Ssether 1968). These  differences have been explained  by  

variations in the  attractiveness of  the  logs.  Evidently  this  is  also  true with 

respect  to the trees felled in August  1970 at  Kivalo. These logs  were  not very  

attractive and the  attack  density  was  rather light.  However,  if the population  

density  of  beetles is low,  and great  numbers of  trees have been felled,  beetles 

may concentrate on relatively  few logs.  Chapman (1966)  and Pop  o &  

Thalenhorst (1974)  demonstrated that initial  Trypodendron  attacks  

considerably  affect the future attractiveness of  the logs.  Bletchly  & 
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White (1962)  found that three trees felled in the period  November to 

January were  heavily  infested but 18 others cut  at  the  same time suffered no 

damage.  

Although  the attack  density  per square meter  in stumps  was  very  high,  

it  is  reasonable to believe that only a small number of  beetles are produced  

since the  total bark  surface is relatively  small. Bletchly  & White 

(1962)  supposed  that stumps  of  Sitka  spruce  give  only  a low yield of  Trypo  

dendron adults. 

König  &Berwig(l97l)  found that the average  moisture content 

was  significantly  higher  in attacked  than unattached trees. The results  

obtained in the present  study  agree well  with  the observations made by  

Chapman & Dyer  (1969)  that the  moisture  content of  the sapwood  was  

not  correlated with  the attack  intensity  of  T.  lineatum.  However,  it is  evident  

that ambrosia beetles can  only  reproduce  in logs  where the moisture content 

is sufficiently  high  although  attack  density  is primarily  governed by  other 

factors. 

Bark  beetles,  which  may attack  living  trees (Polygraphus  poligraphus,  

Ips  typographus,  Pityogenes  chalcographus),  seem to prefer  recently  felled 

material. According  toLekander (1972)  spruces  felled after November are  

most attractive to P. chalcographus  the following  spring.  On  the other hand,  

species  which breed only  in cut  or  broken trees are  usually  attracted to logs 

felled  in late summer  or  autumn the  previous  year. On the basis  of  the results  

obtained in the present  study  it can  not be  concluded whether Epuraea  or Rhi  

zophagus  species  are  attracted by  log  or  by  host  odours. These beetles fly  some 

weeks  later  than T. lineatum and H.  palliatus,  but approximately  at  the same 

time as  Dryocetes  species  and Hylastes  cunicularius.  Novak (1970)  was 

unable to show whether Epuraea  and Rhizophagus  are  predators  of  T. linea  

tum. According  to Rudinsky  et  al. (1971)  Thanasimus formicarius  L.,  

a predator  of  bark  beetles,  and Epuraea pygmaea (Gvlh.)  are attracted  by  log  

and host  odours. 

Some conclusions can be drawn from the present  investigations.  In  order 

to avoid  the  damage  caused by  T.  lineatum  unbarked timber  cut  in  the  period  

July  to December should be  removed from the forest  before swarming of  the  

beetles,  which takes  place  in southern Finland in  late April  or early  May  and 

in northern Finland about a month later (A  n  n  i  1 a et al.  1972). Since ambro  

sia  beetles  may cause considerable damage  to timber in sawmill stores  (U  u s  

vaara & Löyttyniemi  1975) logs  felled during  the critical  period  

should be  sawn or  protected  with  chemicals before  Trypodendron  attack.  The 

number of  under bark  insects may considerably  increase during  one year if 

suitable breeding  material is  available. Therefore any kind  of unbarked 

timber should never be  stored in the forest during  the summer  time. 



SUMMARY 

Attack  density  of  the ambrosia beetle,  Trypodendron  lineatum, in relation 

to felling  date,  and attractiveness of  the logs  cut  in different months to sev  

eral under bark  insects were  studied by  attack  density  counts and window 

flight  traps. Some samples  were also  taken in order to compare sapwood  

water content and attack  density  of  T. lineatum. Investigations  were  carried  

out in southern and northern Finland. 

Trees felled from August to December were  infested by  T. lineatum, the  

following  spring.  The most susceptible  were  logs  cut  in October and Novem  

ber. The moisture content of  the outer  part of  the sapwood  was not correlated 

to the  attack  density.  There was  a good  correlation between the  numbers of 

T. lineatum collected  with window flight  traps and  the numbers of  entrance 

holes on the  logs. Timber  cut  between January  and  March  became relatively  

more  attractive by  the end  of the flight  period.  

Bark  beetles  which may breed in healthy  trees seemed to prefer  recently  

felled material. However,  trees felled the  previous  summer or  autumn were  

relatively  more  attractive to several species  of  bark  beetle in northern than 

in southern Finland. Correlation was  found between the numbers of some 

species  of  bark beetles and their predators.  
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KAATOAJAN VAIKUTUS HAVUPUUN TIKASKUORIAISEN (TRY PODEN  

DRON LINEATUM OLIV., COL., SCOLYTIDAE) ISKEYTYMISTIHEYTEEN 

Tutkimuksen  ensisijaisena tarkoituksena  on selvittää, missä  määrin  kuusipuuta - 

varan alttius tikaskuoriaisen tuhoille on riippuvainen puun  kaatoajasta.  Kerääntyneen 

aineiston perusteella tehtiin päätelmiä  myös  siitä, missä määrin eri  aikoina  kaadetut 

puut houkuttelevat eräitä  muita puutavarassa lisääntyviä hyönteisiä. Tutkimukset 
tehtiin  Metsäntutkimuslaitoksen  Ruotsinkylän  ja Kivalon  kokeilualueissa. Puita  kaa  

dettiin  jokaisen kuukauden  puolivälissä  alkaen kesäkuussa  1970  ja loppuen  heinäkuussa  
1972.  Lisäksi  kaadettiin  muutamia  puita huhti- ja toukokuussa 1973.  Tikaskuoriaisen 

iskeytymistiheys  määriteltiin  sisäänmenoreikien  lukumäärän  avulla  ja  puitten houkut  
televuus ikkunapyydysten avulla. 

Tikaskuoriaiset  vikuuttivat  edellisenä  vuotena  heinä
—joulukuussa kaadettuja 

puita, mutta pahiten turmeltui loka
—

marraskuussa  tehty  puutavara. Kevätkaudella 

kaadetuissa  puissa  esiintyi hyvin vähän  tikaskuoriaisen  tekemiä  reikiä,  myös  keväällä  

1973, jolloin tarjolla oli  ainoastaan  huhti
—

toukokuussa  tehtyä puutavaraa. Ikkuna  

pyydysten  avulla  todettiin, että syksyllä  kaadetut puut houkuttelivat  eniten  tikaskuo  
riaisia paikalle.  Puun  kosteuspitoisuudella  ja tikaskuoriaisen  iskeytymistiheydellä  ei  
todettu olevan riippuvuussuhdetta. 

Muista kaarnan  alla  elävistä  hyönteisistä  todettiin, että  sellaiset  lajit,  jotka lisään  

tyvät  tuoreessa  puumateriaalissa ja saattavat joskus tappaa täysin  terveitäkin  puita 

(kirjanpainaja, kuusen  tähtikirjaaja), kerääntyivät  kevättalvella kaadettuun puuta  

varaan. Edellisenä kesänä  ja syksynä  kaadetut  puut houkuttelivat  eniten  sellaisia  

lajeja,  jotka lisääntyvät  ainoastaan kuolleissa puissa  (vaippaniluri,  hutikirjaaja).  Ruot  

sinkylän  ja Kivalon  kokeiden  välillä  esiintyi  jonkin verran eroavuutta, mikä johtui 
todennäköisesti siitä, että puutavara säilyy  Pohjois-Suomessa kauemmin  tuoreena  kuin  

Etelä-Suomessa. 

Tutkimustulosten  perusteella  voidaan  todeta, että syksyllä  kaadettu  sahatavara on 

erittäin altis  tikaskuoriaisen tuhoille, joten se  on pyrittävä  sahaamaan  ennen tikaskuo  

riaisen parveilua. Parveilu  tapahtuu Etelä-Suomessa aikaisintaan huhtikuun  loppu  

puolella  ja Pohjois-Suomessa  noin  kuukautta myöhemmin. Jokaisesta sahatavara  

erästä olisikin  oltava  tiedossa hakkuuajankohta riittävän tarkasti, jotta sahausten 
oikealla  ajoittamisella voitaisiin  mahdollisimman  suuressa määrin  välttää  tikaskuori  

aisen  aiheuttamat sahatavaran  laadun alenemisesta aiheutuvat tappiot. 
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PREFACE 
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1. INTRODUCTION 

Failures  of  reforestation especially  in northern Finland have led to  the need for 

extended research  work  in the field of soil  preparation.  In this  connection consider  

able attention has been  drawn  to the effects  of  clearcutting  and reforestation manage  

ment  on the microbial population  occuring  on the site. 

As  regards  microbial populations  in the forest soil  environment,  two of  the most  

important aspects  can  be  considered to  be  the  role  that microbes play  in the breakdown 

of organic  matter  and in the  mineralization of  nutrients from organic  debris.  This 

process  is  very  important  if the  fertility  and the  productivity  of  the forest ecosystem  

is  to be  maintained (e.g.  Witkamp  1973).  The fungi  are  primary  decomposers,  

bacteria,  however,  play  an  important role in the  recycling of fungal  biomass and as 

consumers  of intermediate metabolites in the degradation  process.  

In an investigation  concerning  these problems,  Niemelä & Sundman 

(1975)  examined the qualitative  changes  taking  place  in the bacterial  population  of 

forest sites  in northern Finland 0,  4, 7  and 13 years after  clearcutting.  It  was con  

cluded that  it  may take  as  long  as  ten  years  before the bacterial population  shows  signs  

of  returning  to its normal state.  

The  plate count method is  widely  used in the  quantitative  determination of 

bacterial numbers.  According  to  Witkamp  (1963),  dense microbial populations  

are  associated  with high  breakdown rates. The  positive  correlation between bacterial 

as  well as  fungal  counts  on  litter substrates and the microbial activity  as  a  measure  of  

the loss  of  litter weight  and the  amount of  C0
2 evolved (Gray &  Wallace 1957, 

Witkamp  1966),  also  suggests  that the technique  of  colony  counts  on  serial  dilution 

plates, employed  in this  study,  can  be  used in estimating  bacterial activity.  Accordingly,  

this  established quantitative  method (cf.  Witkamp  1971)  may  also  provide  a  good  

measure  for  comparing  the size  cf microbial populations  under different field condi  

tions even  if the data covers  only  one  sector  of  the  microbial population.  

If  the  biological  state  of  the forest soil  is  improved,  it is  thought  that the circulation 

of  nutrients between the  soil  and the stand will also  be  improved.  Owing  to  the  short 

growing  season in northern Finland it  is apparent that microbial activity  will be 

weaker  than that in southern  regions.  Thus,  by  improving  the physical  conditions of 

the environment of  the microorganisms  by  such  means  as  cultivation and fertilization,  

the number of decomposing  microorganisms  probably  will increase and the total 

biological  activity  in the soil  will probably  also  be increased. Consequently,  the aim 
of this  study  was  to  evaluate  the  value of  bacterial counts  in a  biological  model  re  

flecting  growth  conditions in forest soil. This complex  model comprises  direct 

measurements  of  the growth  of seedlings,  nutritional conditions on  the site based on 

chemical analyses,  and other environmental characteristics. 



2. METHODS AND MATERIAL 

21. Experimental  design  

The material was  collected from two  field experiments,  one  situated at  Kuru and 

the  other one  at  Kivalo experimental  area  near  Rovaniemi. The main features of  the 

experimental  sites are presented  below. 

A split-plot  method was  used in the establishment of  the experiments.  The main 
treatments consisted of different types of soil cultivation methods and the  subtreat  

ments of liming  or  fertilization at three levels. The present investigation,  however,  

is  only  concerned with the following  treatments. 

1) Ploughing  with  a  reforestation plough.  The plough  cuts  a furrow about 30 cm 

deep,  50 cm  wide at  the top,  with  shoulders 60 cm  wide on both sides  revealing  the  

mineral soil. Spoil  banks  are  formed at  the outer  edges  of  the  shoulders. 2)  Rotavating  

with a  rotary  drum tiller. The tiller mixes  the ground  vegetation,  the humus layer  and  

the  mineral soil  in 40 cm  wide strips.  3)  Uncultivated control plots.  

At  Kuru finely  ground  limestone was  used in doses of  0, 200 and  400 g/m2

,  and  
at  Kivalo basic  slag in doses of  0, 150 and 300 g/m 2

.  The fertilizers were  spread  on 

0.5  m strips  along  the line where the pine seedlings  were  to  be  planted.  The experiment  

at  Kuru  was  established in June  1970,  at  Kivalo  in July  1970. Transplanted  bare-rooted 

pine seedlings  were  planted  out  on  the plots  in the  following  spring.  

x ) According to CAJANDER's  classification  of forest  types  (see e,  g. CAJANDER  1949). 

Location Kuru  Kivalo  

Latitude  61°53/ N 66°17/  N  

Longitude 23°32/ E 26°40/ E 

Altitude, m 170 292 

Forest type Vaccinium  type 1 )  Hylocomium- 

Myrtillus  type
1

)  

Soil class  fine sand moraine  fine  sand moraine  

Thickness  of humus  layer,  cm  3.0 3.5 

Stoniness, volume  % (0—30  cm)  54.1 53.4 

Cutting year  1969 —1970  1969—1970  
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22. Collection and  storage of soil  samples  

Sampling  was  carried out  at  two  depths:  surface samples  from the o—lo cm  layer 

as measured from the  top of  the humus,  and deep samples  from a depth  of  10—20 cm.  

Sampling  was  carried out  at  Kuru on 17th May,  6th July,  3rd Aug., and 22th Sept.,  

and at  Kivalo on  Ist  June,  3rd July,  Ist  Aug.,  and 20th Sept.  1972. The samples  were  

taken with the aid  of  a  soil  sampler  having  a  cross-sectional  area  of  10 cm
2

.  One sample  

comprising  three randomly  collected subsamples  was  collected  from  each plot.  

The soil  samples  were  packed  in narrow  plastic  bags  closed by  cotton  plugs.  It  is 

clear that from the  moment  when the  soil  sample  is  placed  in the bag,  the  soil  popula  

tions will start  to change.  The changes  increase with the length  of  storage time. The 

storage temperature of  +4 to -j-5°C  recommended for  soil  samples  can be  maintained 

in boxes  of  polystyrene  supplied  with  »cold batteries» and by  keeping  the open boxes  

in a refrigerator  for  as  short  a time as  possible  i.e. in this  case  over  night.  The  samples  

were transported  to  Helsinki from Rovaniemi by air  and  from Kuru by  road. 

23. Culture media 

The following  media  were  used for  the determination of  the  number of  bacteria 

in different groups 

1. Total number of bacteria. Soil extract agar (Taylor 1951, medium V).  

2. Ammonifying  bacteria. The liquid  medium of Pochon&Tardieux 

(1962)  Numbers estimated as  Most Probable Number (MPN)  of  organisms.  

3. 4.  Caseolytic  and starch  degrading  bacteria. A modification of  the  soil  extract  

agar  *).  

5.  Total number of bacteria as  estimated on  the  casein peptone starch  agar. This 

medium,  being  a  rich  one  gives  complementary  information about the  number 

of bacteria in the  samples.  

6. Cellulolytic  bacteria.  The medium ofEggins  &Pugh  (1962),  with the pH  

adjusted  to between 6.8 to 7.0. 

For  the suppression  of  mold growth  20 ug/ml of actidione was  added to all the  

media. 

x ) Casein  peptone  starch medium  
Energa milk powder 0.0  5 % 
Soluble  starch 0.5  g 
Bacto peptone  (Difco) 0.5  g 
Glycerol 1.0 ml  
Yeast  extract  (Difco) 0.5  g 
k

2
hpo

4 0.2 g  
MgS04 •  7H

a
O 0.05 g 

FeCl
3 (0.01 % aqueous  solution) 4 drops 

Agar 15.0 g 
Soil  extract 250.  o ml 

H
2
O dist. 750.0  ml  

Actidione 20.0 fig/ml 
pH 6.9, medium  sterilized  at 0.7 atm. for 30 minutes.  
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24. Treatment of samples  

One gram of  soil  was  suspended  in 100 ml of  sterile distilled water  and homo  

genized  for  20  sec  in an  Ultra Turrax homogenizer.  Depending  on date and depth  of  

sampling  the dilution used varied from 10 ~3 to  10 Platings  were made in triplicate  

at  three dilution levels.  The soil  extract  agar  plates  were  incubated for  ten  days  at  room 

temperature. In order to  increase the comparability  of  different samples  the bacterial 

counts were  recalculated using  the  dry  weight of  the soil  investigated.  For  the determi  

nation of  ammonifying  bacteria three parallel  dilution series  in the range 10 ~2  to  10 - u 

were prepared.  After incubation for ten days at  room temperature the number of 

ammonifying  bacteria  was  calculated by  the MPN method (Collins  1964).  

Only  a few bacterial colonies were noted on  the  cellulose agar. However,  even  

after  prolonged  incubation for 15 to  20  days  under conditions of increased humidity,  

clear zones  showing  active cellulolysis  had appeared  around  a few  actinomycete  

colonies  only.  Actinomycetes  are  types  of  bacteria found mostly  in neutral and alkaline 

soils. Recently,  however,  attention has been drawn to the occurrence  of  so-called 

acidophilic  actinomycetes  in acid  soils  (Lowe  &  Gray  1973).  

As  the  sites  comprised  acid  forest soils,  cellulolytic  fungi  counts  should have been 

carried out. This was,  however, impossible  due  to the lack  of adequate  washing  

apparatus for  the treatment of  numerous  soil  samples  (cf.  Wi 11 iam set  ai.  1965).  

In the  quantitative  determination of  bacterial populations  in forest soils,  many  

difficulties arise  depending  on  the origin  of the  sample.  Schalin (1964)  for  instance,  

refers  to  problems  arising  from the  fact that soils in general,  and  especially  forest 

humus,  are  very  heterogenous.  This leads to  problems  in connection with representa  

tive sampling and the treatment of samples.  

Another problem  arises  from  the fact  that the soil  is  exposed  to  changes  in external 

factors  such  as  temperature and  moisture. The bacteria react  to  these environmental 

changes  with a varying  degree  of sensitivity.  For  these  reasons,  data concerning  

bacterial numbers does not  reflect the  actual situation as  regards  the  bacterial commu  

nity. Results  obtained by  the  plate  count method provide  only  rough  estimates  for 

the size  and the activity  of  the bacterial population  in the soil.  

While being  aware  of these restrictions,  the  investigation  was based on bacterial 

counts, because they  represent a suitable method for  the  treatment  of extensive  

material. 

25. Complementary  measurements 

In order to elucidate  the effect of  different types of soil  cultivation on soil  envi  

ronment, chemical soil  analyses  as well as  field measurements  were  carried  out  and 

included in the statistical treatment of the  biological data. Soil temperature was  

measured at  a  depth  of  5  cm.  At Kuru, the  temperature was  measured continuously  

with thermographs (see  Mälkönen 1972).  At  Kivalo,  however,  the measurements 
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were  performed  every  second day  using thermocouples  (Leikola  1974).  The daily  

average soil  temperature was calculated on  the basis  of observations  made every second 

hour. 

Soil water  tension  was  measured with tensiometers (Ahti  1971) once  every 

day  at Kuru and every  second day  at  Kivalo. Daily  precipitation  was  measured 

using  rain recorders.  

In the autumn the height  of the seedlings  was  measured and needle samples 
collected. The mean length  and the  nitrogen, phosphorus,  potassium,  and calcium 

content  of  the  needles was  determined by  the  standard  methods (M  älkönen 1974) 

used  at the  Department  of Soil Science,  Finnish  Forest  Research Institute. Soil 

samples  were  taken  from the plots for  the  determination of  pH, carbon content,  total 

nitrogen,  easily  soluble  phosphorus,  exchangeable  potassium,  and calcium. 

26. Statistical methods 

Standard computer  routines designed  for  an Univac-1108 computer were  em  

ployed  (The  Computing  Centre,  University  of  Helsinki).  

Analysis  of  variance 

The influence of  fertilization level,  cultivation method,  sampling  depth and date 

(classifying  primary  variables)  on the  5  microbial groups was  evaluated by  analysis  of 

variance on the  means of  triplicate  counts.  The influence of  soil  preparation  on the 

mean height  growth  of  the  seedlings  was  evaluated  as  well. 

In cases where the  interactive effect  of  pairs  of  primary  variables was  significant,  

the  results  were examined in more detail. In principle  it is  easier to  explain  the  results 

if there  are  no interactions between primary  variables since  more  definite conclusions 

can then be  made about their significance.  If interactions are  found,  orientating  

hypotheses  only  can  be  made. Finally,  estimates of  the  variance components were  
calculated. 

Analysis  of covariance 

The analysis  of  covariance resembles the  analysis  of variance,  the model of  which 

is  supplemented  with a number of variables of  the regression  type. 
The primary data consisted of  the classifying  variables fertilization level,  cultiva  

tion  method and the variables mentioned in section 25,  except  those for the needles. 

Since  information about most  of the variables of the regression  type  was obtained 

once or  only  a few times  during  the growing  season,  their separate effect in each  plot  

was  not  investigated,  but  merely  used to  give  some general  information about the  envi  

ronmental conditions influencing  the biological  activity  on  the sample  plots  as.  a  whole. 
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Factor analysis  

Factor  analysis  was  carried out  primarily to facilitate the interpretation  of the 

results  of  the above analysis.  The method aims at  simplifying the interpretation  of  the 

correlation matrix and to give  additional information about the correlation between 

biotic and abiotic factors  by  condensing  the data into a few factors. Thus the  observed 

relationships  between numerous  variables can be explained  in terms of  simpler  con  

cepts.  When  treating  the  material,  the matrix is  split  into  factors  by  the  main axis  

method (cf.  e.g.  Harman 1960).  Geometrically  it  can be imagined  that the factors  

form co-ordinate axes,  and the corresponding  test  vector  projections  to  these axes  are  

formed by  factor  loadings.  The sum of  the squared  factor loadings  for  a certain factor 

is  called the eigenvalue  of  the factor. The eigenvalues  give  an  estimate of  the portion  

of  the total variance accounted for  by  the  factor in question.  
The communality  is  not  estimated in this  method,  and the  value 1.00 in the  correla  

tion matrix is  preserved  at  the  main diagonal  (with  maximum correlation,  the  variable 

explains  itself totally).  

The Varimax  factor rotation was performed  according  to the simple  structure  

technique,  which means  that in one factor  the variable has  a high loading  and in all 

others  the loading  is  as  low as  possible,  or in ideal cases,  zero.  The correlations of the 

matrix in Table 4 were condensed to 5  primary  factors  (Tables 2,  3). The eigenvalues  

of these  five factors  exceeded  1.00, and so they were included in the final rotation. The 

most  important  feature of  the  new factors  is  that the first  factor  is  a  linear combination 

of the original  variables which explains  the largest  part  of  the total  variance. The 

following  factors  which are  not correlated with the first  one or  any  of the  others,  

should explain  most of the  remaining  variance. 

When using  factor analysis,  the phenomena  to be explained  should have a similar 

type of effect,  and be related to one another. This aim  has  been achieved quite  

successfully  in this type of  biological-ecological  study (Sundman  &  Gyllen  

berg 1967).  Different »chain phenomena»,  known  to  a  varying  degree,  are  predom  

inant as can be seen  from the figure  below. 

The nature  of the variables does not limit the use  of factor analysis.  The variables 

measured in this  study  are  of  very  different types, although  still being  connected 

with each other to  form a uniformity.  

SOIL CULTIVATION AND FERTILIZATION 

I 1 

climate -*■ SEEDLINGS ■*-  
content of individual 

nutrients in the soil 

1 

1 * DECOMPOSERS «   



3. RESULTS 

31. Examination of the results  on the basis  of the analysis  of  variance  

31.1 Experiment  at Kuru 

Only  very  few of the classifying  variables (cultivation,  fertilization,  sampling  

depth)  had a statistically  significant  effect  on  the  number of  bacteria.  The interaction 

between sampling  depth  and cultivation was  significant  in the case of  all the  bacterial 

groups investigated  (see  section 23). 

The numbers of  bacteria  in the  surface samples  from the  ploughed  plots  were 

slightly  smaller in all groups,  except  the  first, as  compared  to  the  numbers recorded in 

the  deep  samples (Fig.  1). Such  a result  seems natural since  the spoil  bank  is  built up 

of  double layers  of  humus covered by  mineral soil.  On the other hand, the numbers in 

the surface  samples  from  rotavated  and uncultivated plots were  remarkably  lower in 

the deep  samples  taken from these plots.  It thus seems that rotavating  has not  trans  

ferred organic  material to the deeper layers  of the  soil  as  effectively  as  ploughing.  

Liming  and cultivation treatment  had no  effect on the number of  bacteria. Possible 

qualitative  differences did not  appear when such  a rough classification was  used. 

The effect of liming under the  prevailing  conditions is apparently so slow  that it 

did not  significantly  increase the bacterial density  in the soil,  even after two  years. 

On  the other hand,  liming  and cultivation had a significant interactive effect on  

the  height growth of the seedlings  (P<0.001).  However, judging  from the data 

gtoup df F 

1  2,12 4.13  8* 

2  2,12 16.855***  

3   2,12 16.451***  

4  2,12 8.931**  

5  2,12 10.712**  

*_C 0/ **_1 0/ 
— J /o > — A /o» 

***=0.1  % level  of sigificance  
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presented  in Fig.  2,  liming  has  had very  little effect  on  the height growth.  Moderate 

application  of  lime increased the advantageous  effect  of  ploughing.  

31.2. Experiment  at Kivalo 

The cultivation and fertilization treatments  carried out on this site have had a 

greater  effect  on  the number of  bacteria than at  Kuru. The  interactive effect of  sam  

pling  depth  and cultivation was  significant  for  all bacterial groups. 

Fig. 1. The  interactive  effect of cultivation  and  sampling depth on the  
number  of bacteria  at Kuru.  P  = o—lo0—10 cm, S = 10—20  cm. 1, 2, 3, 4, 

5  = see explanation in section  23.  
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Fig.  2. The interactive effect of cultivation  and  liming or fertiliza  
tion on the  height growth of the seedlings at  Kuru  and  Kivalo. 
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The numbers of  bacteria in the surface  samples  from all  plots  were  similar. In the  

case  of deep  samples,  ploughing  brought  about a  remarkable  increase in the number 

of  bacteria as  compared  to  the uncultivated and  rotavated plots  (Fig.  3). 

The interaction between fertilization and sampling  depth  was significant  for  all the  

bacterial groups except  the  ammonifying  group (Fig.  4).  

Fig.  3. The  interactive  effect  of cultivation  and  sampling depth on the  
number  of bacteria at Kivalo.  See  explanation accompanying  Fig. 1. 



86.7  Effects  of Soil  Preparation on the Bacterial Population in  Forest Soil 15 

Fertilization considerably  increased the  number of  bacteria found in the  surface 

samples.  

The size of the ammonifying bacterial population  remained rather constant  and 

fertilization did not  increase the  size  of  the  population  on  any  of the plots  apart  from 

the  uncultivated ones (Fig.  5).  There  is,  however, a  possibility that the conclusion 

about this  difference is  incorrect,  because  the slightly  significant  effect  noted (P<  0.05),  

may originate  from  the  results  recorded on the  rotavated,  medium fertilized plots.  

Fig. 4.  The interactive  effect of sampling depth and  fertilization  
level  on the  number  of bacteria  at Kivalo.  1,  3, 4, 5  = see explana  

tion  in section  23. 
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Fig. 5. The interactive effect of cultivation and  fertilization level  on 
the  number  of ammonifying  bacteria  at Kivalo.  

Apart  from  the fact that the marked increase  on  this  plot  may  be  caused by  pure chance,  

it is  difficult to  find a reasonable explanation  for this  result. 

There is  a lag  period between the onset  of  changes  in the weather conditions and 

resulting  changes  in the bacterial numbers in the soil. Sampling in July  and August  

was  preceeded  by  a warm and dry period.  The interaction between sampling  date 

and cultivation was significant  (P<0.01).  A  rapid  increase in the numbers of 

bacteria occurred  on the  ploughed  plots  after a  lag  period  obviously  caused  by  this  

prolonged  draught  (Fig.  6).  This may  be  due to  the fact  that the  ploughed  plots  retain 
a more favourable environment for  the bacteria under adverse conditions. The  

interactive effect of sampling  date and depth  was  statistically  significant  as well 

(PcO.01).  Fig.  7  shows  that the  numbers of  bacteria in the deep  samples  did not  

increase until the end  of  the summer.  This result  is  probably  due  for  instance,  to  low  

temperature or  anaerobic conditions prevailing  in the spring,  and due to draught  in 
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Fig. 6. The  interactive effect  of  cultivation  and  sampling date  on the  
total  number  of bacteria  as  estimated  on soil  extract agar at Kivalo. 

the  middle of the  summer. A suitable moisture level is one of the most important  

factors  governing  bacterial number and  activity,  and so the number of bacteria  

increases at a very  late  stage which coincides with the  end  of the  growing  period.  

In contrast  to the results  obtained in Kuru, fertilization and cultivation,  particu  

larly  ploughing,  had a very  significant effect on the height  growth  of  the seedlings  

(PcO.001).  Apart  from the ploughed  plots,  very  weak  growth  was  noted on all the  

other plots  independent  of  the amount of fertilizer added (Fig.  2).  

Investigations  performed  by  L  ä  h d e (1971)  at  Kivalo experimental  area, regard  

ing  the effect of  soil  preparation  on  soil  temperature, reveal that temperature condi  

tions at the  end of  the  summer  are  more favourable on the  ploughed plots.  The 

temperature  is highest  in the spoil bank,  but the  moisture level accordingly  not so  
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Fig.  7.  The  interactive  effect of sampling depth and  sampling date  on 
the  total  number  of bacteria  as estimated  on soil extract agar  at  Kivalo. 

good.  Anyhow,  more  suitable  moisture and temperature conditions seem to  be  main  

tained on the ploughed  plots.  Neither rotavated nor  uncultivated control plots  offer 

such  a favourable environment for bacterial growth.  This may also be one  of  the  

reasons  why  the development  of  the seedlings  was  found to be unsatisfactory  on these 

plots.  

Estimates of the variance components 

Estimates of  the elfect  of  soil  cultivation and liming  or  fertilization on  the number 

of bacteria are presented  in Figures  B—ll.8 —11.  The number of  bacteria noted in surface 

samples  does not  seem to be very  much affected by  cultivation and liming  at  Kuru 

(Fig.  8).  Ploughing  produced  an increase in the  numbers of  bacteria  in all the deep  
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Fig.  8. Estimates  of the  effect of soil  cultivation  and  fertilization  level  
on the  number  of bacteria at o—lo0 —10  cm  depth at Kuru.  U = uncultivated, 

P = ploughed,  R  = rotavated, 0.  1, 2,  =O,  200, 400 g  lime/m 2 . 1, 2,  3, 
4, 5  = see explanation in  section  23. 

samples  (Fig.  9). The increase in the group of caseolytic  and starch  degrading  bacte  

ria  was  the greatest.  Increasing  the lime dosage  had a negative  effect  on all the plots  

other than the rotavated ones. 

At Kivalo,  plots which received the largest  dose of  basic  slag  maintain larger  

bacterial populations  in the surface  soil  (Fig.  10). Ploughing,  or  ploughing  together  

with fertilization,  again proves  to  be the best  method for  increasing  the number of 

bacteria in  the  deeper  soil  layers  (Fig.  11). The positive  response of  caseolytic  and 

starch  degrading  bacteria to ploughing  was  very  strong at this  site also. 

The size  of  the ammonifying  bacterial population  did not  fluctuate very  much in 

the experiments  at  Kuru or  at  Kivalo. The result  was  the same irrespective  of  depth  or 

from which plot  samples  were  taken. It is  worth mentioning  that the figures  illustrating 

the response  of  the total numbers of  bacteria in the  samples  taken from different plots 

are  quite  the same  irrespective  of whether the bacteria are  counted from  soil extract  

agar or from casein peptone starch  agar. This is  an important observation  since  it 

means  that the soil  extract  medium can  be  replaced  by  the casein  medium. Preparation  

of  arbitrary  soil  extracts  is  thus not necessary. Furthermore, one simple  test  gives  

information as regards  total counts and starch  as  well as casein degrading  bacteria. 
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Fig 9. Estimates  of the  effect of soil  cultivation  and  fertilization  level  on 
the  number  of bacteria at 10—20 cm  depth at Kuru.  See  explanation 

accompanying Fig.  8. 

32. Examination of  the results on the basis of factor  analysis  

The variables  of  the  correlation matrix (Table  1) should first  be  briefly  examined. 

It is  most  probable  that the nutrient status  of  the  soil  differs from site  to  site. On  both 

sites  the soil  is  acid. At Kuru there was  no marked correlation between the height  

growth  organic  material or  nitrogen  content of the  soil,  and  the number of  bacteria. 

Apparently  the amounts  of available mineralizable material are sufficient. Phosphorus,  

potassium  and calcium may probably  be factors  restricting  growth.  At  Kivalo,  there  

was  a slight  correlation Ibetween height  growth,  moisture,  pH,  the  nutrient content  of 

the soil  (except  for and the number of  bacteria. The organic  material 

seems to  be deficient in nutrients. It is  also  possible,  however, that the  nutrients are  
not easily  mobilizable. 
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Fig. 10. Estimates  of  the  effect  of soil  cultivation  and  fertilization  level  on 
the  number  of bacteria  at  o—lo  cm depth at  Kivalo.  0,  1, 2, = 0,  150, 

300 g basic  slag/m2. See  explanation  accompanying Fig.  8. 

Table  1. Correlations  between  the  height growth of the seedlings and  a number  of variables.  

*) as estimated on soil extract agar 
f) as estimated on casein peptone starch agar 

Kuru Kivalo 

Temperature sum of the  soil   12 18 

19 55 

00 —03 

pH   —24 34 

Total  number  of bacteria 1 )   12 30 

Ammonifying  bacteria   20 30 

11 35 

Starch  decomposing bacteria   —04 28 

Total  number  of bacteria 2)   09 39 

Height growth of the  seedlings   1.00 1.00 

Mean length of the  needles   11  90 

Nutrient  content of the soil  N  08 34 

P
2
O

6
  39 —15 

CaO   30 32 

k
2
o   34 56 

organic  material   09 29 

Nutrient  content of the needles  N  66 79 

I'-.":,   —45  57 

CaO  50 22 

k
2
o   59 70 
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Fig. 11. Estimates  of  the effect of  soil  cultivation  and  fertilization  level  on 
the  number  of bacteria  at  10—20  cm  depth at  Kivalo.  See  explanation 

accompanying Fig.  10. 

The primary matrices of  the  factor analysis,  presented  in Tables 2  and 3, are  formed 

from the  factor loadings  of 5 factors condensed from the  correlation matrices. The 

eigenvalues  of  the  factors  and the  percentage share of  each factor of  the  total  variance 

are  presented  at  the end of the tables. 

At Kuru the sum of the eigenvalues  is  14.89 and the share of  the  last  factor out of  

this  sum is  1.15 (Table  2). The first  factor contributes  34.9 % of  the total variance,  

the contribution of  the  following  three factors  is  15.4 %,  10.6 %,  7.9 %,  and the last  

factor represents  only  5.8  % of  the  total  variance. At  Kivalo the sum of the  eigenvalues  

is  15.57 (table  3),  of  which the  share of  the last factor is 1.18. The first  factor contrib  

utes  37.8 %  of the total variance of  the material,  the following  factors  18.2  %,  9.6  %, 

6.5 %, and the last  factor covers  only  5.9 % of the  total variance. These factors cover 

74.6 % of the variance occurring  in the material collected from Kuru and 78.0 % 

respectively  at  Kivalo. This level of  coverage must  be  regarded  as  a  fairly good  result.  
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Table 2. Primary  factor matrix  (Kuru).  

Loadings are given to two  decimal  places.  Loadings exceeding 35 are heavily printed. 

The percentage shares of the factors mentioned above,  are  presented  graphically  

in Fig. 12. According  to  the results,  the  corresponding  factors  in both of  the experi  
ments  seem to  contain quite  the same information. However, it will be  shown later 

that the  internal structure  of these factors  is  different. It will also become apparent 
that the  factors  used  to elucidate the situation indicate that the  relationship  between 

the different factors at Kivalo is  very  complex. 

The five factors  of  the  Varimax solution are  presented  in Tables 4 (Kuru) and 5  

(Kivalo).  Noticeably  high  loadings  are  heavily  printed.  Geometrically,  the factors  can 

be considered as  coordinate axes on which the loadings  have been projected.  Thus 

the  loading  signs  only  show their relative position on the factor  axes  and can thus 

be changed  (reflected)  without changing  the information supplied  by  the factors. 

32.1.  Experiment  at Kuru 

*) as  estimated on soil extract agar 

*) as  estimated on casein peptone starch  agar 

1. 2. 3. 4- 5. 

Temperature sum of the  soil   07 47 61 36 37  

Moisture  12 54 67 35 19 

Precipitation  —11 —24  —37 —05 —40 

nH   —65 —09  21 10 13 

Total  number  of bacteria1
)  68 34 33 10 04 

Ammonifying bacteria   73  07 07 13 08 

Caseolytic  bacteria   80 35 16 16 15 

Starch decomposing bacteria   70 45 12 26 25 

Total  number  of bacteria2)  73  38 19 17 21  

Height growth of the  seedlings   35 —70  40 15 09 

Mean length  of the  needles   43 08 —17 68 21 

Nutrient  content of the  soil  N   83 08 —28 —28 —09 

P
2
O

5  
82 —24 —11 —07 —24 

CaO   92 —11 15 —21 —18 

K
2
O   66 —38 —09 -29 —06 

organic material  ..  . | 83  06 —26 —31 —13 

Nutrient  content of the needles  N  29 —57 37 30 —17 

P„0- 01 35 48 32 44 

CaO   20 —64 32 -44 30 

K
2
O  34 59 30 —04 43 

Eigenvalues:   6.97 3.07 2.12 1.58 1.15 

as % of total  variance   34.9 15.4 10.6 7.9 5.8 

Factor 1. The first  factor  obviously  describes  the general  nutrient  status  of  the  

soil by  means of the number of bacteria. This factor also indicates a close relationship 
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Table  3. Primary  factor  matrix  (Kivalo).  

Loadings are given to two decimal places. Loadings  exceeding 35 are heavily  printed.  

between the  numbers of  bacteria and the  pH  of  the soil.  In this  case  bacteria are  good  

indicators of the prevailing  conditions. 

Factor 2. High  loadings  for the mean length  of  the  needles, and in particular  

the  nitrogen  and the  phosphorus  content  of  the needles,  as  well as  high  loadings  for  

the  height  growth  of  the seedlings  indicate that this  factor  describes the physiological  

state of the  seedlings.  

Factor 3. This factor  is  a pure »climatic»  factor. 

Factor 4. All bacterial groups have once  again  received  high  loadings.  Com  

bined with the  amount of  precipitation  for  the month preceeding  sampling,  this  factor 

shows  the  significant  effect  of  soil  moisture on  the number of  bacteria.  

Factor 5. Needle factor with high loadings  for  the  needle length  as  well as  the  

height  growth  of  the  seedlings.  High  loadings  are  also  noted for the  calcium content  

of  the needles and for  the  potassium  content  of  both the soil  and  the  needles. 

The  second and the  fifth factor describe the physiological  state of  the seedlings.  

If there is  any  nutrient deficiency  on  the site,  it is  most  likely  reflected in the  length 

1) as estimated on soil extract  agar 
•) as  estimated on casein peptone starch  agar 

'• 1 2. 3. i 4 ' 5.  

Temperature sum of the soil   14 —46  —66  28 28 

Moisture j 47 —53 —44  11 31 

—08  —23 —47  19 01 

pH  36 —35  10 —01 —44 

Total number  of bacteria1)   61 56 37 —10 14 

Ammonifying bacteria   63 09 —13  07 34 

Caseolytic  bacteria   68 42 06 24 30 

Starch decomposing bacteria   66 52 27 14 21 

Total number  of bacteria2
)   74 | 49 16 03 17 

Height growth of the seedlings   74 -48 13  —04 24 

Mean  length of the  needles   77 -46 1 09  —21 21 

Nutrient  content of the soil  N   74 22 -38 —32 —29 

P
0
0

K   14 71 —44  19 —07 

CaO  73 46 —22  23 03 

K
2
O   77 08 —25  —32  12 

organic material   72 21 -37  —29 40 

Nutrient content of the needles  N | 77 —54 21 —06  |-03 
65 —49 22 03 —15  

CaO 1 33  —04  17 79  —35  
K

2
O j 71 —50 25 19 1—10 

Eigenvalues:   7.55. 3.64  1.91 1.29 1.18 

as % of total  variance   37.8 18.2 9.6 6.5 5.9 
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Fig.  12. The  percentage contribution  of five  factors to the  total  variance  
of the test material. 

growth  and perhaps  in the  nutrient content  of  the needles. Factors  1, 3  and 4,  which 

cover  the greater part  of  the variance (53.4  %), are  all  factors  indicative of the biolo  

gical  and physiological  conditions at tie site. 

32.2. Experiment  at Kivalo 

The results of the Varimax rotation on the Kivalo data (Table  5) are  somewhat 

unsatisfactory  in the sense  that many variables acquired  high  loadings  in several 
different factors.  It follows from this that the internal structure of the five factors  is 

not very distinct. 
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Table  4. Matrix  of rotated  factors (Kuru).  

Loadings are given  to two  decimal  places.  Loadings exceeding 30 are heavily  printed.  

Factor 1.  A factor showing  the  close connection between  the nutrient  level of  

the soil and the numbers of bacteria. 

Factor 2.  A  factor indicating  the connection between the pool  of  soil  nutrients,  

height  growth  of  the  seedlings,  mean length  of  the needles as  well as  the  nutrient 
content  of  the needles. This factor also  indicates the  effect  of  edaphic  factors  such  as  

moisture and pH.  This factor  differs significantly  from factors  2 and  5 at Kuru. 

Fluctuations in moisture,  pH  and nutrient supply  occurring  at  Kuru were  reflected 

only  in the  numbers of bacteria. 

Factor 3. This factor describes the effect of environmental conditions on  the 

bacteria in general.  

Factor 4. The  fourth factor is  closely  related to  the  second. It can  be seen  as  

indicative of the  restricting effect of the low pH of the soil on the availability  of soil 

nutrients,  especially  potassium  and calcium,  as  noted in the needles. 

Factor 5. The  last  factor  probably  emphasize  the effect  of  the pH  of the  soil  

on  the availability  of nutrients. This effect  is  in its  turn  reflected by  the number of 

ammonifying  bacteria. The amount of  organic  material as  well as that of  nitrogen  have 

very  high  loadings,  which indicates that the site  in question  was  in general  nutrient 

deficient and  in particular,  poor in nitrogen.  

*) as estimated on soil extract agar 
a) as estimated on casein peptone  starch agar 

l. 2. 3. 4. 5. 

Temperature sum  of the  soil   04 —04 91 —08 09 

Moisture   16 06 92 —18 02 

21  09 16 —49 —23  

pH   66 03 —06 —24 09 

Total  number  of bacteria 1)   35 13 —23 71 —03  

Ammonifying bacteria   47 16 09 56 05 

Caseolytic bacteria   44 03 —04 78  —05  

Starch decomposing bacteria   29 —05 02 85 —11 

Total  number  of bacteria2
)   35 01 —06 81 —02 

Height growth of the seedlings   18 74 13 04 1 44  

Mean length of the needles   20 36 28 29| 50 

Nutrient  content of the soil  N  88 —13  05 27 03 

P
2
O

5   81 30 13 19  07 

CaO   93 13 05 27 10 

k
2
o   71 17 12 03 34 

organic  material   90 —10  01 24 03 

Nutrient  content of the  needles  N   10 76 12 07 23 

P
2
O

5   
10  —78  15 06 05 

CaO  18 19 —02 —11 87 

k
2
O   09 31 24 20 73 



86.7  Effects of Soil  Preparation on the Bacterial Population in  Forest Soil 27  

Table  5. Matrix  of rotated  factors (Kivalo).  

Loadings  are given to two decimal places.  Loadings  exceeding 30 are heavily printed. 

Factors  1, 3  and 5  cover  as  much as  53.3 % of  the total  variance. They  are  closely  

related to each other and the division of some of  the variables into  the same three 

factors probably  indicates qualitative  bacterial differences as regards  the decomposi  

tion of  organic  material as  well  as  bacterial requirements  for  environmental conditions 

such as temperature, moisture and pH. 

33. Examination of the results on the basis of  analysis  of covariance 

The analysis  of  covariance was  carried out in three steps.  The first  step  comprised 

analysis  of  the effect  of  moisture,  precipitation,  temperature and pH  (termed  model I) 

on  the bacterial number  and the  seedlings.  Then the effect  of  the nutrients of  the soil  

(model  II), and finally  the gross effect  of  these variables with respect  to  the bacterial 

number and the  mean length  of  the seedlings  was  elucidated by  analysing  them in the 

same model (model  III).  The results,  according  to  the  t-test, are  presented  in Table  6  

(Kuru)  and Table 7  (Kivalo). Corresponding  R2 ( multiple  correlation squared  = 

MCS) values are  presented  in Table 8. The R 2 values of  the  model of  variance are  

shown for  comparison  in the  first  column. 

l) as estimated on soil extract agar 
a) as estimated on casein peptone starch agar 

l. 2 - 3. 1 4 '  5. 

Temperature sum of the  soil   —07 15, 89 00 02 

Moisture   09  51 72 —09 11 

Precipitation   —19 -081 52 08 06 

pH   —19 47 —08 311 32 

78 14 —42 —05 21 

Ammonifying bacteria   27 25 03 29 56 

Caseolytic  bacteria   85 14 05 10; 13 

Starch decomposing bacteria   86 13 —21 10; 14  

Total  number  of bacteria2
)   83 18 —16  021 29 

Height growth of the  seedlings   32 8(1 18 07 10  

Mean  length of the  needles   25 87 16  —18 20 

Nutrient content of the  soil  N   31  19 06 —08 88 

P2O 5   46 —59  16 13 39 

CaO   75 02 16 21 46 

k2 o   46 37 16 —28 57 

organic  material   25 17 03 01 92 

Nutrient content of the needles  N  14  93 06 09 21 

p
2
O

5
  07 81 02 22 20 

CaO   21 18  07 89 —01 

k
2
o   15  84 07 33 11 
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Table 6. Influence  of climatic  and  edaphic factors on the  number  of bacteria  and  on the  height 

growth of seedlings  at  Kuru.  

Table 7. Influence  of climatic  and  edaphic factors on the  number  of bacteria  and  on the  height 

growth of the  seedlings at Kivalo.  

Abbreviations: l ) As estimated on soil  extract agar. ') As  estimated on casein peptone starch  agar. 
* = s%,**= 1%, ***  = 0.1% 

level of significance.  

Bacterial group 

l 

Total 

number 1) 

2 

Ammonifying  
bacteria 

3 

Caseolytic  
bacteria 

Starch  

degrading  1 
bacteria 

5 

Total 

number1) 
Seedlings  

I Temperature sum   X* X**  x*  

Moisture   

pH  X*** X* X**  x**  X* X* 

Precipitation   X**  X* X* x**  

II Organic material   
N   X* 

P
2
O

5   
CaO  X* X**  

k
2
o   X**  

Ill Temperature sum   X* X**  X*  

Moisture   

PH   X* X* X*  X* 

Precipitation  X**  X* X* X**  

Organic material   
N   X* 

P
2
O

5   
X* 

CaO  X* X* 

k
2
o   X* 

Bacterial  group  

l  

Total 
number1) 

2 

Ammonifying  
bacteria 

3 

Caseolytic  

bacteria 

4 

Starch  

degrading  
bacteria 

5 

Total 

number*)  

Seedlings  

I Temperature sum   X** X**  X* 

Moisture   

pH  X***  X*** X* 

Precipitation   X**  X*** 

II Organic material   X* X* 

N  

P
2
O

5   
CaO   X* X* X**  X* 

k
2
o   

Ill Temperature sum   X* 

Moisture   

pH  X* 

Precipitation  X* X*** 

Organic material   X*  

N   

P
2
O

5   
CaO   X* X* X***  X* 

k
2
o   
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33.1. Experiment  at Kuru  

The effect of  pH  was  statistically  significant  for the  number of bacteria  in all 

groups. Furthermore, the effect of soil temperature (groups  1, 3,  4),  and precipi  

tation (groups  1, 2, 3, 4)  was  also significant  as  regards  mean numbers on the  site.  

All fluctuations in soil moisture and temperature are  very  soon reflected by  

fluctuations in the  number of  soil  bacteria. At  Kuru,  the highest  temperatures during  

the  growing  period  were recorded at the same time as the  precipitation  was  at  its  

minimum level. It is apparent that this coincidence was reflected  in the bacterial 

numbers and hence also in the bacterial activity,  since it is a well known fact that 

mineralization is  generally  improved by  increasing  moisture and temperature. Low 

pH  is  limiting  to  the bacteria in the soil as  well, but as  was  stated before,  the effect  of 

liming  is  difficult to observe at  this  early  stage.  It should be kept in mind that,  in 

almost all the plots,  excessive  liming proved  to  have quite an  unfavourable effect  on 

the  numbers  of bacteria as  determined two  years  after application  (c.f.  Fig.  8,  9). 
Viro (1962)  has observed that liming  has a very  favourable effect on the number 

of bacteria in some soils which,  however,  were rather different from those dealt with 

in the present investigation.  This shows  that every  treatment has to be evaluated 

against  the background  of  prevailing  ecological  conditions. 

As  regards  the nutrients in the soil,  the amount  of  calcium had a  sigrificant  effect 

on the  number of bacteria in general  (bacterial  group 1) and phosphorus  on  those in 

bacterial  group 2.  When examining the  values of  R 2  (Table  8),  it becomes  apparent 

that the  contribution of the  value of the first  model (I) to the  final value of the third 

model (III) is  more  pronounced  than that of  the  second model. It  can  be  mentioned 

that differences between  the R2 values in the  analysis  of  covariance  with primary  clas  

sifying  variables or  interactive effects  of these variables in the model are rather small. 

This was also verified by  the  analysis  of  variance,  according  to  which  the  effect of 

liming  or  the interactive effect of  liming  and cultivation was  not  statistically  signifi  

cant  as regards  the number of  bacteria in any  of  the  groups investigated.  

Table  8.  R2  values  of the  variance  and  covariance  models as % of total  variance.  

Abbreviations: x) see Table 6. Column 0 = model of analysis of variance. 

Kuru  0 i  n iii  Kivalo o i ii m 

Bacterial  group l
1

)   45.5 63.2  48.0 66.6  44.9 66.9  46.0 70.5  

2  53.6 59.4 54.3 60.3  43.6 45.9 44.6 46.9  

3  59.2 69.2  59.2 70.1  52.8  53.8 55.0 56.8  

4  47.6 56.6 48.5 58.9  49.8 63.8  52.7 67.1  

5   50.0 57.2 51.0 59.7  62.5  68.7  63.2  69.6  

Seedlings  87.6 88.5 90 0 90.2 90.2 91.0 91.5 91.7 
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The results of this analysis  concerning  the seedlings,  show that the pH and the 

nutrient content of  the soil (except  phosphorus)  have a significant effect  as  regards  

the  mean height  growth  of the  seedlings.  Most probably  the low  pH  at this  site 

affects  the  availability  of nutrients. 

33.2. Experiment  at Kivalo 

A statistically  significant  effect  was  noted for  the following  variables: temperature 

sum  (bacterial  number in groups 1, 5),  precipitation  (groups  1, 4),  pH  (groups  1, 4),  

exchangeable  calcium (groups  1,  3,  4,  5),  and  amount  of  organic  material (groups  2, 4).  

As  at Kuru, the first model tested (consisting  of temperature sum, pH, moisture 

and precipitation),  put  more  weight  on the  final R 2 value (of  model III) in all bacterial 

groups (except  group 3).  Mii 11 er  et  ai.  (1972)  when examining  factors  affecting  the 

microbial density  in soil,  found a similar mutual order of  seven  tested factors:  soil  

type, moisture,  temperature, pH,  fertilization, amount of humus  and season.  As  

indicated by  the starch degrading  and ammonifying bacteria,  a deficiency  in decom  

posable  organic  material also  indicates a  general  nutrient deficiency.  

Basic slag,  which contains calcium  as well as  phosphate,  acts  as  a fertilizer and a 

soil amendment agent. The supply  of phosphates  seems to be satisfactory  at Kivalo, 

but as a result  of leaching  or some other phenomena,  the  supply  of  exchangeable  

calcium ions is  probably  a  potential  minimum factor for  the bacteria in general.  

Thus the prevailing  soil  nutrient status  at  this site  must  not be  understimated at  

the  expense  of  climatic or  other environmental factors.  A  well balanced nutrient status 

is  very  important for maintaining  continuous biological  activity.  

The pH,  as  well as  the temperature sum, which affects  the length  of the growing  

period,  have  had a significant  effect  on the height  growth  of  the seedlings  (c.f.  factor 

analysis,  factor 2).  The amounts of  nutrients mobilized from organic  material together  

with the above mentioned factors,  determine the quality of  the growth  environment for 

the seedlings.  As  a  result  of  temperature, moisture and pH  conditions mobilization of 

nutrients seems  to be slow at Kivalo. Although  the  numbers  of bacteria are  not 

necessarily  correlated with  total microbial activity,  it cannot  be very  incorrect to 

conclude that the  seedlings,  being  involved in the  nutrient cycle,  suffer from some 

kind of  biological  inactivity  in the  soil.  

The  very  high  R2 values for all  the models tested as  regards  the height  growth  of 

the seedlings  at  Kuru and Kivalo are primarily  due  to  the limited data for  the seedlings  

in question.  Contrary  to that which was  noted for the bacterial groups,  the soil  

nutrients (model  II) put  slightly  more  weight  on the value of  determination of  the 

total test model (III). Compared  to the results  obtained in the analysis  of  variance 

(Kuru 87.6  %,  Kivalo 90.2 %),  the  addition of  regression  variables to  the model did 
not increase  the  value of R2 very much. 



4. DISCUSSION  

It has been established that moisture and temperature conditions are  changed  as  

a result  of clearcutting  and that changes  in the microflora  occur. According  to  

Niemelä &  Sundman (1975),  rather a large  part  of  the structure  of  the mic  

robial population  is  unaffected although  especially  in the mineral layer  the popula  
tion was  very  profoundly  disturbed. 

The rather roughly  defined bacterial groups examined  in this  study  were  chosen  on 

the basis  of  their nutritional requirements  to  represent groups  normally  occuring  in 

the forest soil. Thus it  had to  be assumed that  many of  the  organisms  that develop  

on the plates  will utilize common substrates and  respond  in a similar fashion to 

environmental conditions. This suggests  that changes  in the  number of bacteria 

developing  on  the plates  will be  parallelled  by  changes  in the populations  on  decom  

posing  materials in the field. 

The number of bacteria was  on an average larger  in the  surface  samples  than in 

the  deep  samples  from  the  same plots  in all  groups investigated  at  Kuru and Kivalo. 

The number of  ammonifying  bacteria was  rather constant  throughout  the experimental  

fields. The total number  of bacteria as  estimated using  two different types  of  substrates,  

almost parallelled  each other. The  same observation was  made about the numbers in 

the  starch degrading  and caseolytic  bacterial groups  (Fig.  1, 3). Apart  from these 

general  statements the  biological  response to soil preparation  seems to be  quite  

different at Kuru experimental  area  as  compared  to that of Kivalo. 

Liming did not immediately  alter the  pH  level  of the soil,  nor  did the addition of  

basic  slag,  although  basic  slag  has a liming  effect equal  to that of  limestone. The  

effect of  liming  at Kuru  was  negligible,  whereas the addition of  basic  slag  signifi  

cantly  raised the  bacterial number at  Kivalo presumably  due to the  high phosphorus  

content  (Fig.  4).  At  both sites  forest soil  cultivation by ploughing  proved  to  be the 

most favourable method for maintaining biological  activity  on  a satisfactory  level. 

Maximal numbers  of  bacteria were  always noted on the ploughed  plots  (Fig.  1,  3).  

This suggests  for instance that ploughing  supports  aerobic conditions and mixing  of 

organic  material better than other cultivation methods  and involves  thus apparent 

advantages  on regeneration  areas.  On the other hand, Troedsson&Utbult 

(1974),  has shown that ploughing  cannot be applied  to  all localities with equal  

success.  

Not  very surprisingly,  it  was  found that prevailing  weather conditions to  a  great 

degree  control  the bacterial number at the northern experimental  area.  The rise  in 
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soil  temperature was  reflected by  a  very  distinct decrease in the bacterial number. Not 

until the end of  the growing  season was  an  increase especially  on  the ploughed  plots  

and in the deeper  strata, observed  (Fig. 6, 7). 

In the factor analysis  examination,  the five  factors  condensed from  the material 

covered 74.6 % of  the total variance for the Kuru material and 78.0  %  of  that for  

Kivalo. At Kuru the bacterial groups, and the  parameters influencing  the bacterial 

number received high  loadings  in two  factors  (1,  4),  indicating  the  effect of  moisture 

on the number of  bacteria and the effect of  pH  on the mobilization and  the availa  

bility  of  nutrients. The third factor was  a pure climatic factor. The growth  environ  

ment  of  the seedlings,  to  a certain extent  as  reflected by  the nutrient content  of  the 

needles,  was  represented  by  the remaining  two factors.  In the  Kivalo material,  three 

factors (1,  3, 5)  describing  the environmental conditions influencing  the bacterial 

number were distinguished.  These factors  again  delineate the positon  of  dependance  

between soil pH,  temperature and moisture, and the bacterial number on one side,  

and the mobilization of nutrients on the other side. The two remaining  factors 

comprise  information about the environment of  the seedlings.  High  loadings  for soil  

moisture and pH  underline the important  role these parameters play  in defining  the 

biological  and physical  condition of the growth environment. 

The  results  of  the  analysis  of  covariance support  to  a large  part  the results  obtained 

in the  former analyses.  They  are  also  in accordance with the results  presented  by  

Mii 11 er  et  al.  (1972)  concerning  parameters  that govern the density  of  the  microbial 

population  and the biological  activity  in the soil. 

It  is  generally  considered  that forest soil  preparation  has  a greater effect  in dimin  

ishing  the mortality  of  the seedlings  than on the  height  growth.  In this study,  only  

height  growth  was  taken in account.  It was noted that the  effect of ploughing  and 

fertilization was  more  significant  at  Kivalo  (Fig.  2).  Soil cultivation by rotavating  did 

not  prove  to  be a successful  method. Strong  fertilization did not  either increase the 

height growth  on any  plot. The results  from the  analysis  of  covariance,  including  

growth  measurements  of  the seedlings,  bacterial counts,  and analyses  of  nutritional 

conditions,  emphasize  the differences and the problems resulting  from the geograph  

ical  location. Owing  to  the  short  growing  season  at  the northern experimental  field, 

adverse  weather conditions,  and apparently  unfavourable pH  level the biological  

activity  is  depressed  and the mobilization of  nutrients is  restricted. The  scant  organic  

material decomposes  very  gradually  and  thus the nutrients will circulate slowly.  At 

Kuru  the growing  season is  somewhat longer,  but  also  at  this  site,  especially  the pH  

will  have a  biologically  restricting effect. 

The present study  has shown,  that bacteria,  which are  rather secondary  than 

primary  decomposers,  cannot be used as  sole  indicators of  the  biological  conditions 

in forest soil.  It  has,  however,  been shown that  bacterial counts included in a  complex  

biological  model are  helpful  in the evaluation of the complicated  interaction of 

environmental and biological  factors  influencing  growth  of  the seedlings  at  different 

plots  of an experimental  field, and at  different geographical  locations. 



SUMMARY 

The effect of soil cultivation and  fertilization on the bacterial number has been 

studied. The main purpose of  the  study  has,  however,  been to  evaluate  the  value of 

bacterial  counts  in a complex  biological  model  reflecting  the conditions in the soil  on  

forest regeneration  areas at  different geographical  locations.  

The interactive effects  of soil  cultivation and fertilization as  well as  sampling  depth  

and date on the numbers  of bacteria were  examined u:ing  analysis  of  variance. The 

interactive effect  of  soil  preparation  as  regards  the  height  growth  of  the  seedlings  was 

also  tested. The material was  further condensed by  means  of  factor analysis  to  a few  

factors  that represented  the physical  and biological  state  of  the soil  on  the experimen  

tal sites.  Finally  the effect  of the edaphic  and  the  climatic variables on the bacterial 

number and the  height  growth  of  the seedlings  was  examined by  means  of analysis  of 

covariance. 

Ploughing  proved  to give  the  best  result  as regards  the bacteria at  Kuru  and Ki  

valo and the  largest  number of bacteria was  found in the deep  samples  (10 —20 cm)  

from the ploughed  plots.  

The low pH  most  probably  has  a restricting  effect  on the availability  of nutrients 

at  both sites. The biological  response  to  liming  was  negligible  at  Kuru. Addition of 

basic  slag  increased  the number of  bacteria especially  on  the ploughed  plots.  The 

interactive effect of  fertilizing  and ploughing  was  also more pronounced  at  Kivalo 

regarding  the height  growth of the  seedlings.  

Soil moisture, temperature,  and pH  were  concluded to  be  more  important  factors  

than the  nutritional conditions in directing the size  of  the bacterial populations  on  the 

experimental  plots.  Especially  on the northern area  it was noted that unfavourable 

climatic coditions lowered the  bacterial number drastically for most of the growing 

season. This probably  also  means that the  rate  of  bacterial, secondary  decomposition  

was reduced. 

This study  has shown that bacterial counts  involved in the biological  model pro  

vide quite valuable information in the evaluation of various factors  influencing  this  

model,  and in the comparison  of different regeneration  areas.  On both sites,  soil  

preparation  by ploughing,  and fertilization in particu'ar  at  Kivalo experimental  site,  

proved  to be advantageous.  On the other hand, successful soil  preparation  depends  

to a great  extent  on  the geographical  location and the  soil  class.  The size  and the 

structure  of  the total microbial population  of  the  site  depends  on  these factors  as  well. 
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MUOKKAUKSEN JA LANNOITUKSEN VAIKUTUS METSÄMAAN MIKROBISTOON 

Selostus 

Mikro-organismien tärkein tehtävä  metsäekosysteemissä on orgaanisen  aineksen  hajoittaminen. 
Sienet  toimivat  primäärihajottajina, mutta bakteerien  toiminta  sekundäärihajottajina on ravinteiden  

kiertokulussa  ja maan viljavuuden ylläpitämisessä  hyvin  keskeinen.  Tästä  syystä  erilaisilla  maanparan  

nusmenetelmillä  pyritään  parantamaan  mikro-organismien elinympäristöä  ja siten  edistämään bio  

logista kokonaisaktiivisuutta.  

Käsillä  olevassa  työssä  on kvantitatiivisin  menetelmin  selvitetty, miten Kurussa  ja Kivalossa  

sijanneilla koealoilla  suoritetut  muokkaus-  ja lannoitustoimenpiteet vaikuttivat  bakteerien  runsaus  

suhteisiin.  Muokkauskokeissa  oli  käytetty  ns. split-  plot  koejärjestelyä,  jossa  pääkäsittelyinä oli erilaisia  

muokkaustapoja ja alakäsittelynä  lannoitus  kolmella  tasolla.  Muokkaustavat  olivat  1) auraus piennar  

auralla, 2)  jyrsintä  rumpujyrsimellä sekä  3) muokkaamaton  vertailuala.  Kurun  koeala  oli kalkittu  

käyttäen  0,  200  ja  400 g/ kalkkikivijauhetta  ja Kivalon  koeala  lannoitettu  tuomaskuonalla  annosten 

ollessa  0,  150 ja  300  g/m2 . Koealat  oli  perustettu  kesällä  1970. Seuraavana  keväänä  niille  oli  istutettu  

paljasjuurisa  männyn taimia  (1  +  1).  Käsittelytapojen, näytteenottosyvyyden ja -ajankohdan vaikutusta  

bakteerien  lukumäärään  samoin  kuin  käsittelyjen  vaikutusta  taimien  keskimääräiseen  pituuskavuun 

tarkasteltiin  varianssianalyysillä.  Sen  jälkeen aineisto tiivistettiin  faktorianalyysillä  viideksi  koealoja 

kuvaavaksi  faktoriksi, ja lopuksi  kovarianssianalyysin  avulla  testattiin  ilmasto- ja maaperätekijöiden 

merkitystä  bakteerien  lukumäärään  ja taimien  kasvuun.  

Sekä Kurun  että  Kivalon  koealoilla  auraus lisäsi  huomattavasti  bakteerien  lukumäärää.  Syvä  

näytteet (10—20  cm) osoittivat  myös runsaslukuisimman  bakteeripopulaation olleen  auratuilla  ruu  

duilla.  Tämä  johtunee mm.  edullisista  aerobisista olosuhteista  ja  orgaanisen aineen  tehokkaasta  sekoit  

tumisesta  kyseisillä  koeruuduilla.  Kalkitus ei aiheuttanut  merkitseviä  muutoksia, mutta tuomas  

kuonalannoitus, jolla myös on kalkitusvaikutus,  nosti  bakteerien  lukumäärää  kaikkien  koeruutujen 

pintakerroksissa.  Ilmastollisten tekijöiden »säätömekanismi»  oli  erittäin  huomattava.  Keskikesän  

hellejakso kuvastui  bakteerien  lukumäärän  jyrkkänä  laskuna  Kivalon  koealalla.  Vasta  kasvukauden  

päättyessä  niiden  lukumäärä  auratuilla  ruuduilla  ja yleensä syvemmissä  maakerroksissa  nousi  alku  

kesän tasolle. Tällainen  biologinen 1 a g-vaihe osoittaa, että bakteerien  hajoitustoiminta maassa oli  

todennäköisesti  hidastunut  tai  jopa keskeytynyt.  

Faktorien  muodossa  ilmaistuissa  Kivalon  tuloksissa  kaksi  faktoria  edusti  biologista  aktiivisuutta  

ja sitä  säätäviä  ilmasto-  ja ravinnetekijoitä. Kurun  aineistossa  esiintyi  samantapainen asetelma, joka 

kuitenkin  oli  enemmän painottunut maan  ravinne-  ja pH-tason puolelle. Kurun  »taimi-neulas»  -fakto  

reissa  painottuivat neulasten  ravinnepitoisuus ja maan fosfori-  ja kaliummäärät.  Kivalon  vastaavassa  

faktorissa  painottuivat toisaalta  neulasten  ravinnepitoisuus, toisaalta maan kosteus  ja happamuus, 

mikä  osaltaan  viittaa  niiden  osuuteen kasvupaikkatekijöinä.  

Kovarianssianalyysin  tulokset  tukevat  suurelta  osin  niitä  tuloksia, joihin  edellisissä  analyyseissä  

päädyttiin.  Molemmilla  koealoilla  erityisesti  ilmastolliset  tekijät sekä  maan happamuustaso osoittau  

tuivat  bakteerien  lukumäärän  ja  taimien  pituuskasvun suhteen  testattuina  merkitseviksi.  Yksittäi  

sistä  ravinteista  todettiin  pintamaan vaihtuvan  kalsiumin  määrän olleen  varsin  merkitsevän  molem  

milla  koealoilla.  Kurussa  myös  helppoliukoinen fosfori  saattoi  esiintyä  mahdollisena  minimitekijänä.  

Lisäksi  Kivalossa  orgaaninen aines  oli  ilrreisesti  typpiköyhää.  

Aurauksen  ja lannoituksen  edullinen  vaikutus  taimien  pituuskasvuun ja  ilmeisesti  biologiseen  
aktiivisuuteen  yleensä oli suurempi Kivalon  kuin  Kurun  koealalla.  Näin  ollen  on otettava huomi  

oon, että  maanparannustoimenpiteiden tulokset  ovat riippuvaisia kohteen  sijainnista  ja maan omi  

naisuuksista  sekä  mikrobipopulaatioiden koosta  ja  kokoonpanosta. 
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