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ALKUSANAT 

Vuonna 1973 SITRA teki  päätöksen  erityisen lyhytkiertopuun  kas  

vatus-  ja käyttöprojektin  aloittamisesta.  Tämä viisi vuotta kes  

tävä poikkitieteellinen tutkimus  jakaantuu kolmeen osaan: lyhyt  

kiertopuun  kasvatus,  korjuu  ja käyttö.  Lyhytkiertolajikkeiden  

jalostustyö ei kuulu varsinaisesti  projektin piiriin. 

Kun lyhytkiertopuun  korjuun  ja käytön  tutkimus oli saatu  hyvään 

alkuun, aloitettiin biologiset kasvatuskokeet  keväällä  1975. Ke  

sällä laadin  pyynnöstä  muistion lyhytkiertoviljelmien  ja -kokei  

den perustamisessa  huomioon  otettavista näkökohdista,  ja se oli 

esillä mm. projektin  biologisessa  asiantuntijatoimikunnassa  

syystalvella  1975. Tämän perusteella  olen laatinut nyt  esityksen,  

joka on  katsottu  tarkoituksen  mukaiseksi  julkaista  metsänvilje  

lyn koeaseman  tiedonannoissa.  

Esitys  jakaantuu  kahteen osaan:l) viljelmien perustamisessa  ja 

2) varsinaisessa  koetoiminnassa  huomioon  otettaviin seikkoihin.  

Lyhytkiertolajikkeiden  jalostusta ei käsitellä  tässä  yhteydessä. 

Tarkoitus  on, että asiasta  kiinnostuneet  metsäammattimiehet  

voisivat  käyttää  hyväkseen  esitettäviä  ajatuksia omia lyhytkier  

toviljelmiään tai kokeitaan  perustaessaan.  Tässä  mielessä  esityk  

sen loppuun  on myös lisätty  suppea kirjallisuusvalikoima.  

Lyhytkiertoviljelmien  kasvusta  ja tuotoksesta  tiedetään meillä 

vielä hyvin vähän.  Tämä on luonnollista, sillä ensimmäiset  ongel  

maa selvittävät kenttäkokeet  perustettiin  vasta viime keväänä.  

Lyhytkiertoon  sopivien  lajikkeiden  jalostus  on kuitenkin  jo nyt  

päässyt  hyvään vauhtiin, ja on syytä  uskoa että  maamme oloihin  

hyvin  sopivia, runsastuottoisia  ja kestäviä  alkuperiä  on piakkoin  

saatavissa  kaikille  halukkaille  metsänviljelijoille. - Toiminnan  

koordinoimiseksi  ja kaikkien  lyhytkiertoviljelmistä  saatavien  

kokemusten  tallest aniseksi  toivon vielä, että kaikki  ne metsä  

ammattimiehet, jotka tuntevat  kiinostusta  lyhytkiertoviljelmien  

perustamiseen  ottaisivat yhteyttä  joko Suonenjoen  metsänviljelyn  

koeasemaan,  os. 77800 lISVESI tai Metsäntutkimuslaitoksen  



metsänhoidon  tutkimusosastoon,  os. Unioninkatu  MO  A,  00170  Hel  

sinki  17. 

Helsingissä,  joulukuun 31  päivänä  1975 

Matti Leikola  
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1. LYHYTKIERTOVILJELMIEN  PERUSTAMINEN 

11. Yleisiä näkökohtia  

Lyhytkiertometsiköiden  kasvatuksessa  on syytä  käyttää  hyväksi  

muusta metsänviljelyn  koetoiminnasta  saatua tietoa niin paljon 

kuin  suinkin.  Monet viljelykokemukset  pätevät  myös lyhytkiertcmet  -  

sien  perustamiseen  lähes sellaisenaan.  Seuraavassa tarkastellaan  

lyhyesti  viljelmien perustamisessa  huomioon  otettavia  seikkoja  

käytännön  toiminnan kannalta. Esityksen  II osassa keskitytään  

varsinaiseen  koetoimintaan.  

12. Viljelmän  maantieteellinen  sijainti  ja materiaalin ilmastol  

linen  kestävyys  

Kun pyritään  mahdollisimman  suuriin tuotoksiin, maamme eteläpuo  

lisko  on metsänkasvatusta ajatellen edullisemmassa  asemassa  kuin  

pohjoispuolisko.  Niinpä lyhytkiertotoiminnan  painopiste tulisi 

keskittyä  suunnilleen  linjan: Vaasa  -  Kuopio - Joensuu eteläpuo  

lelle (lämpösumma väh. noin 1100 d.d.).  

Toisaalta  juuri maamme pohjois-  ja itäosissa  metsäteollisuuden  

raaka-ainepula  on suhteellisesti  ottaen suurempi  kuin  etelä- ja 

länsiosissa,  ja tämä motivoi koetoiminnan  ulottamista myös Suo  

men pohjoispuoliskon  viljavimmille kasvupaikoille.  Myös Pohjois  

suomen lyhyen  kesän pitkät  päivät mahdollistavat  nopean kasvun,  

kun  vain viljelyskasvi  on  sopeutunut  pitkään  valojaksoon.  Tästä 

on  esimerkkejä  mm. maataloudesta (peruna,  heinä, kaali, kaura).  

Lyhytkiertometsiköiden  tuotos voi siten juuri Pohjois-Suomessa  

olla suhteellisesti  ottaen suurempi  paikallisten  metsien normaa  

lituotokseen  verrattuna kuin Etelä-Suomessa.  

Pohjois-Suomen  lyhytkiertometsätalouden  vaikeimpana  ongelmani  

tulee varmaan  olemaan hyvätuottoisten, mutta ilmastollisesti  

kestävien  ja lyhyeeseen  kesään  sopeutuneiden  lajikkeiden  löytä  

minen tai kehittäminen.  Eräät Apukan  koeasemalla suoritetut  
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kokeet ovat tässä suhteessa kyllä  rohkaisevia  (POHJONEN 1973).  

13. Lyhytkiertoviljelyyn  soveltuvat kasvupaikat  

Biologista tuotosta  ajatellen lyhytkiertoviljelmän  kasvupaikan  

tulisi olla viljava ja hyvin vettä ja ravinteita  pidättävä. Maan  

tulisi säilyä kosteana  koko  kasvukauden ajan,  koskapa  lähes  kaik  

ki kysymykseen  tulevat lyhytkiertopuulaj it vaativat runsaasti  

vettä ja menestyvät  huonosti  kuivilla  kasvupaikoilla.  -  Toisaal  

ta on selvää,  että liian korkean,  seisovan  pohjaveden  aiheutta  

maa vajausta maan  happipitoisuudessa  ei tule sallia.  Ennen kaik  

kea tulisi välttää perustamasta  lyhytkiertometsiköitä  kuiville  

ja karkearakeisille  kasvupaikoille.  Veden  puutteen  korjaaminen  

esim. säännöllisellä  kastelulla  on toistaiseksi  lyhytkiertovil  

jelmillekin  liian intensiivistä  toimintaa. 

Myös lannoituksen  kannalta maan tulee olla tarkoitukseen  sopivaa.  

Niukkaravinteisella  maalla kasvatus  tulee aina  kalliimmaksi  kuin  

runsasravinteisella  maalla, vaikka lannoituksen  avulla  saatai  

siinkin  korkeita  satoja. Uhratut panokset  nousevat helposti  tuo  

toksia korkeammiksi.  

Korjuuta  ajatellen lyhytkiertometsikölle  on asetettava vaatimuk  

seksi, että se  on topografialtaan tasainen  ja kivetön.  Ainakaan  

suuria  määkiviä, jotka voivat koitua kohtalokkaiksi  korjuuko  

neille, ei tule sallia. Myös tulisi lyhytkiertoalalta  olla hyvät  

yhteydet,  jotta koneellinen  hoito ja korjuu  olisivat mahdollisia.  

Edellä esitetyn perusteella  viljelmän perustamisessa  ensimmäinen  

kysymykseen  tuleva kasvupaikkaryhmä  on runsasravinteiset  turve  

maat, jotka  yleensä  ovat kivettömiä  ja topografialtaan  tasaisia.  

Myös lyhytkiertopuulajeja  ahdistavia  tuholaisia  turvemailla  on 

tavattu vähemmän kuin  kivennäismailla.  Lyhyt  kasvukausi  ja hal  

laisuus  ovat turvemaiden  käytössä  ehkäpä  pahimpia  biologisia  

varjopuolia.  

Toinen  kysymykseen  tuleva kasvupaikkojen  ryhmä on hyväpohjaiset  
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pellot; varsinkin  sellaiset  turve-,  muta- tai savipohjaiset  maat,  

jotka on hylätty  kuivatusvaikeuksien  vuoksi.  Jäykät  savipellot  

voivat toisaalta kuivua  kasvukauden mittaan haitallisesti. Kui  

vahkot ja vähäravinteiset  hiekkapellot  on sitävastoin syytä  met  

sittää esim. männylle (elleivät  ne ole jo luonnostaan metsitty  

neet). Liian  kivisiä  maita tulee välttää,  ja sellaisilla,  pelloil  

la on syytä  kasvattaa  esim. koivua,  mäntyä, kuusta  tai haapaa 

normaaliin  kiertoaikaan  tähtäävän  metsätalouden puitteissa.  

14. Lyhyt  kiertoviljelyyn  soveltuvat puulajit  

Lyhytkiertolajikkeiden  jalostus  ei varsinaisesti  kuulu SITRA:n 

lyhytkiertoprojektin  toimintakenttään, sillä jalostustyötä on 

käynnissä  paitsi  MTL:n metsänjalostuksen  tutkimusosastossa,  myös 

valtion rahoittamana  Metsänjalostussäätiössä. Seuraavassa esite  

tään vain  muutamia  yleisiä käsityksiä  eri lehtipuulajeista ja 

niiden sopivuudesta  lyhytkiertometsätalouteen:  

Puulajin tai lajikkeen  tulee täyttää  mm. seuraavat ehdot,,  jotta 

sitä kannattaisi  kokeilla  lyhytkiertopuulajina:  

- nopea kasvu,  erityisesti  nuorella iällä suuri tuotos,  

-  kyky  kasvaa tiheässä  asennossa, 

- hyvä vesomiskyky,  terveet ja lahosta vapaat vesat,  

- kestävyys  ilmastollisia vaaroja,  tuholaisia  sekä kas  

vitauteja  vastaan. 

Rauduskoivu  on  ilmastollisesti  kohtalaisen  kestävä  koko maassa,  

vaikka  hallanarka. Turvemailla  rauduskoivu  on usein  menestynyt  

huonosti, sillä se on  vaativainen mm. pohjaveden  syvyyteen  näh  

den. Se on valoa  vaativa  puulaji, joka tiheässä  asennossa.kasva  

essaan nopeasti  menettää  latvuksensa. Raudusta ei ilmeisesti  kan  

nata viljellä lyhytkiertopuuna  mm. sen huonon vesomiskyvyn  vuok  

si. Kun rauduskoivikko  on onnellisesti  saatu  perustetuksi,.se  

kannatta useimmiten  kasvattaa täyteen  vanerikoivun  mittaan, jol  

loin sen arvo on aivan  toista luokkaa kuin  kuitupuuna. Sen sijaan  

esim. rauduksen ja lepän  sekaviljelmä  saksalaiseen  Mittelwald'in  

tapaan  kasvatettuna,  on kokeilun  arvoinen  vaihtoehto.  
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Hieskoivu  on varsinkin  turvemailla  paljon suositeltavampi  puu  

laji kuin  raudus.  Se on ekologisesti  voimakas  puulaji, joka uu  

siutuu  melko helposti  tyvivesoista.  Varjopuolena  on, että vesat 

kokemuksen mukaan ovat usein  lahovikaisia.  Tuotos on noin 30 ikä  

vuoteen saakka lähes sama kuin rauduksen,  ja se kestää  jonkin 

verran tiheämpää  kasvatusasentoa kuin  raudus. Hieskoivu  on myös  

kestävä  tuholaisia  vastaan ja se  sivuuttaa  taimena nopeasti  vai  

heen,  jolloin se on arka myyrien  ja jänisten tuhoille. Puulaji  

menestyy  hyvin Pohjois-Suomessakin,  mutta sen tuotos lienee La  

pissa  melko  heikko.  

Tervaleppä  on sovelias  puulaji varsinkin  Etelä-Suomen  veden vai  

vaamille  maille. Se on yleensä  kestävä,  mutta hallanarka. Se voi  

myös kärsiä  myyrien  ja jänisten tuhoista. Lyhytkiertopuulajina  

sen haittapuolena  on heikko vesomiskyky  (yleensä  tyvivesoja).  

Jos sopivaa  maata on  tarjolla, kannattaa tervalepikkö  usein  kas  

vattaa täysimittaiseksi  puuksi,  jolloin  sen  arvo on suuri.  

Harmaaleppä  on ilmastollisesti  kestävämpi  ja parempi vesomaan 

kuin  tervaleppä.  Tästä syystä  se sopii  lyhytkiertometsätalouteen  

paremmin. Myös  lepän  typensidonta  on huomion  arvoinen  ominaisuus, 

jonka vuoksi  harmaalepän  tuotoksesta voi jonkin verran tinkiä. 

Nuorella iällä harmaalepän  tuotos on korkea. 

Haapa  on ilmastollisesti  kestävä koko maassa  ja se vesoo  erittäin 

hyvin  juuri- ja myös kantovesoista.  Nopeakasvuisena  puulajina se 

on yksi kysymykseen  tulevista lyhytkiertopuulajeista.  Toisaalta  

se on arka myyrien ja jänisten tuhoille, ja on varsinkin  vanhem  

miten yleensä lahovikainen.  

Haavasta voi sanoa  saman kuin  rauduskoivusta  ja tervalepästä.  

Sen kasvattamisen  vaikein  vaihe  on hyvän  metsikön  saaminen  noin  

2-3 metriseksi. Tämän jälkeen kasvu jatkuu suotuisissa  oloissa  

hyvänä,  ja mikäli haapa säilyy ilman lahoa.,  se kannattaa kasvat  

taa täysimittaiseksi,  koska järeä  haapa on tunnetusti  arvokasta.  

Tällaisen  haavikon  hakkuun  jälkeen  vesoista  syntynyt  metsikkö  

sopii lyhytkiertoviljelyyn,  mikä lienee usein  ainoa  keino  uuden  

sukupolven  aikaansaamiseen.  
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Hybridihaapaa  on  Suomessa  kokeiltu  nyt  yli 25  vuoden ajan, ja 

se on vastannut toiveita mitä tulee nopeakasvuisuuteen.  Sen veso  

miskykykin  on erittäin hyvä, vaikka  seikkaperäisiä  mittauksia  ei 

ole julkaistu. Toisaalta  se ei ole täyttänyt  kaikkia  sille  aika  

naan asetettuja odotuksia, vaan on osoittautunut  Pohjois-Suomes  

sa ilmastollisesti  araksi  ja koko maassa monien tuholaisten  koh  

teena olevaksi  puulajiksi. Se on erityisen arka mm. myyrien, jä  

nisten ja hirvien tuhoille.  

Käsitykseni  on, että hybridihaapaan  tulee lyhytkiertopuuna  suh  

tautua varauksella. Etelä-Suomessakin  missä se kasvaa hyvin,  sen 

viljelyssä saatetaan kohdata yllätyksiä.  Sen sisällyttäminen ko  

keisiin  vertailupuuna suppeassa mitassa  on kuitenkin  perusteltua.  

Sen sijaan hybridihaavan  jalostusta tulisi jatkaa tarmokkaasti  

kestävämpien  kantojen saamiseksi.  

Erilaiset  poppelin (Populus)  ja pajun (Salix)  sukuiset  puulajit 

ja lajikkeet ovat lyhytkiertoa  ajatellen erittäin kiitollista 

lähtömateriaalia.  Ne ovat yleensä  alkukehitykseltään  nopeita, 

voimakkaita vesomaan eivätkä  kaikki  ole suinkaan  vaativia  kas  

vualustaan nähden. Esim.  Rovaniemen  lähellä Apukassa  suorittamas  

saan kokeessa  POHJONEN  sai vesipajulla (Salix  ?

'aquatica gigantea") 

noin 60 tonnin tuorepainosadon  hehtaarilta vuodessa. 

Erityisen suurta huomiota  tulee kiinnittää  siihen, että lyhyt  

kiertopuulajeja  voisi istuttaa  suoraan pistokkaista  maastoon. 

Tämä yksinkertaistaisi  suuresti lyhytkiertometsikön  perustamista.  

Populus-  ja Salix-sukujen  edustajat tarjoavat tähän  parhaimmat  

mahdollisuudet.  

15. Maan valmistus  

Lyhytkiertometsikön  perustamista  varten maa tulee valmistaa  kun  

nolla. MTL:n omissa  peltojen  metsityskokeissa  ovat seuraavat  muok  

kausmenetelmät  osoittautuneet  suositeltaviksi:  

Täysmuokkaus  (s.o.  kyntö  ja äestys  yhteen tai useampaan kertaan)  
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on hyvä menetelmä perustettaessa  viljelmää sellaisille maille, 

joissa maan  vesiolot  ovat kunnossa. Etuna on tasainen  muokkaus  

jälki, joka on hyvä istutusalusta.  Jos alueella on paljon juuri  

rikkaruohoja  (juolavehnää yms.), niiden ryöstäytyminen  valloil  

leen täysmuokkauksen  jälkeen voi olla yllättävän  nopeata.  Maan  

muokkausmenetelmä on kohtalaisen  kallis,  mutta sen vaatimat työ  

välineet ovat yleisiä ja vaivatta  saatavissa.  

Pallekyntöä  on syytä käyttää, jos on  pelkoa,  että maan kuivatus  

ei ole aivan  tarpeeksi  tehokas. Pallekyntö  on halpa menetelmä,  

joka tarjoaa helpon istutusalustan.  Myös taimet ovat sen ansi  

osta alusta alkaen hieman kilpailevaa kasvustoa korkeammalla. 

Haittapuolena on peltomyyrän  usein  runsas  esiintyminen  välialu  

eilla, jos ne ovat kovin  nurmettuneet,  ja vesimyyrän viihtyminen 

palteissa, jos maa on vesiperäistä.  

Harjakyntöä tai mätästystä  voi käyttää  silloin kun lyhytkierto  

metsikön  maan kuivatus  ei ole tyydyttävä.  Varsinkin  mätästys  on  

kallis toimenpide ja lyhytkiertoviljelyä  ajatellen on vaikeata  

saada mättäitä tarpeeksi  tiheään.  

Muita maanmuokkausmenetelmiä  kivennäismaapelloilla  tuskin kannat  

taa käyttää.  Soilla tulee joskus kysymykseen  edellisten  lisäksi  

turpeen jyrsintä ja vaotus. 

16. Lannoitus  

Koska lyhytkiertometsikössä  pyritään kasvattamaan maksimaalinen  

määrä raaka-ainetta,  tämä edellyttää  tehokasta lannoitusta.  Lan  

noitustarve  riippuu  suuresti  kasvualustasta
s
 käytetystä  lyhyt  

kiertolajikkeesta  ja korjuumenetelmästä, mutta tämä voidaan  saa  

da selville noudattamalla  yleistä lannoituskokeista  tuttua menet  

telyä  tai yhdistämällä  lannoitus muihin viljelykokeisiin.  

Lannoitteiden  huuhtoutumista  ajatellen  lyhytkiertoviljelmä  on 

edullisempi  kuin  normaalimetsikkö.  Toisaalta  lannoitteiden levi  

tys metsikön  kasvuvaiheen  aikana  tuottaa suurempia  vaikeuksia  
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kuin normaalissa  metsätaloudessa. 

17. Taimimateriaali  

Koska lyhytkiertoviljelmän  ensimmäisen  sukupolven  perustaminen  

joka tapauksessa  on kallista, sen aiheuttama  kustannus  heikentää  

kovin  menetelmän kannattavuutta,  vaikka  oletettaisiinkin  toisen  

sukupolven  uudistuvan  vesoista. Tavoittena on suoraan pistokkais  

ta maastoon "pistettävät"  lajikkeet,  mutta näin alkuvaiheessa  

voitaneen  hyväksyä  myös  taimitarhassa  kasvatetut  pistokkaat.  

Toisena  ehdottomana vaatimuksena  olisi  oltava riittävän suuri  

kokoinen  ja kasvuvoimainen  materiaali. Suurikokoiset  taimet ovat 

kestävämpiä  kuljetusta., varastointia, istutusta ym. ajatellen, 

pintakasvillisuuden  mahdollisesta  kilpailusta  puhumattakaan.  On  

han selvää,  että  varsinaiset  heinäntorjuntatoimenpiteet  (istutuk  

sen yhteydessä  ehkä tapahtuvia lukuunottamatta), samoin kuin  täy  

dennysviljely  ovat liian kalliita toimenpiteitä  lyhytkiertometsä  

taloudelle. 

Toisen eli vesasyntyisen sukupolven  osalta kysymys  on ennen kaik  

kea hyvän  vesomiskyvyn  omaavista lajikkeista.  Vesojen  alkumenes  

tyksestä  ei juuri ole huolta,  sillä  niillä on emopuiden suuri  

juuristo  tukenaan. 

Oma, tärkeä tutkimusaiheensa  on lupaavaksi  osoittautuneiden  ly  

hytkiertolajikkeiden  pistokkaiden  juurtumiskyvyn  edistäminen  eri 

laisten kasvuhormonikäsittelyjen  (indolyletikkahappo  ja sen su  

kuiset  auksiinit)  avulla. Näistä saanemme  pian lisää tietoa. 

18. Kasvatustiheys  

Kasvatustiheydellä  on  lyhytkiertoviljelyssä  erittäin suuri  mer  

kitys. Tavoittena  tulisi olla jokaiselle  lajikkeelle  sellainen  

istutustiheys, että ne tuottavat maksimaalisen  määrän käyttökel  

poista  raaka-ainetta  tietyn,  lyhyen  kiertoajan  puitteissa.  
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Taimimäärän tulisi vaihdella  noin 6  000-20 000 kpl/ha  lajikkees  

ta ja kasvupaikasta  riippuen.  Tämä on kuitenkin  seikka,  johon 

selvä  vastaus saadaan vasta kokeilun  kautta.  

Yleisesti ottaen ensimmäisen  vesasukupolven  perustamisessa  tuli  

si keskittyä  suunnikkaanmuotoisiin  istutuskuvioihin.  Käytännön  

mittakaavassa  metsikön  perustamisessa  vain  koneellinen  istutus  

on mielekästä.  Tästä on jo meidän maassammekin  kokemuksia  pelto  

jen metsitystyössä.  Vaikka  koneellinen  istutus ei ehkä tulisi 

halvemmaksi  kuin  käsinistutus,  se nopeuttaa  työtä ja säästää  ih  

mistyövoimaa.  

Istutuskoneen yhteyteen  voi  heinittyvillä  tai jo heinittyneillä  

mailla yhdistää  herbisidien levityslaitteen.  

Istutustiheyttä harkittaessa  tulee erottaa toisistaan  tyvivesois  

ta ja juurivesoista  uudistuvat puulajit.  Tyvivesoista  uudistuvat  

rungot säilyttävät  suunnilleen  sen sijainnin,  joka emopuilla  on 

ollut, mutta käytettäessä  juurivesoista  uudistuvia  lajikkeita  tu  

loksena on luultavasti  erittäin tiheä, voi jopa sanoa  "ylitiheä" 

vesasukupolvi.  Sen harventaminen  tai muu rungottainen  käsittely  

on kuitenkin ylimääräinen toimenpide, joka ei kuulu varsinaisen  

lyhytkiertoviljelyn  piiriin.  

19. Tuhot ja  niiden torjunta  

Lyhytkiertoviljely  olisi  saatava alusta asti niin varmaksi,  että 

ainakaan  laajempia,  koko  viljelmää  uhkaavia  tuhoja ei esiintyisi.  

Tuhonkestävyyden  selville saamiseksi  on perusteilla  erityisiä  

koesarjoja,  joissa  kokeiltavat  lajikkeet asetetaan alttiiksi 

erilaisille tuhonaiheuttajille  ja näin määrätään  niiden absoluut  

tinen  tai suhteellinen  kestävyys.  

Toinen tutkimuslinja  on pyrkiä  käytännön  kenttäkokeiden  yhtey  

dessä analysoimaan  koealoilla  havaittujen taimituhojen syitä  mah  

dollisimman tarkasti. Tämä tie on luonnollisesti  epävarmempi,  

mutta  se ei vaadi  mitään erityisiä  toimenpiteitä.  
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Keinollisia testauksia  on tarkoitus järjestää ilmastollisia vaa  

roja (lähinnä  kevät-  ja syyshallaa)  silmälläpitäen sekä  myös  

pienjyrsijöiden  (myyrät
3
 jänikset jne.) mahdollisia  tuhoja aja  

tellen. 
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2. LYHYTKIERTOKOKEIDEN  PERUSTAMINEN 

21. Yleisiä näkökohtia  

Edellä on lyhyesti  esitetty  lyhytkiertoviljelmän  perustamisessa  

huomioon  otettavia  näkökohtia.  On luonnollista, että eri ongel  

mien selvittämiseen  tarvitaan erilaisia kokeita.  Yhteistä  kaikil  

le kokeille  kuitenkin  on, että niitä perustetaan  käyttäen  useita  

arvottuja toistoja: toistoja tulisi aina  olla vähintäin  kolme,  

mutta mieluimmin viidestä kahdeksaan,  aineiston  rakenteesta  ja 

hajonnasta  riippuen.  

22. Kokeen  maantieteellinen  sijainti ja materiaalin  ilmastolli  

nen kestävyys  

Ilmastollista kestävyyttä  varten kutakin  kokeiltavaa  lajiketta  

tarvitaan  vain  pienet koeruudut,  kooltaan noin 25 x 25  m = 0,0625  

ha. Sen sijaan maantieteellisesti  koealaverkon  tulisi olla melko  

edustava. Haittana  on eri vuosien  sääsuhteiden  suuri vaihtelu: 

saattaa olla että vain  joka 10-20 vuosi  sattuu sellaisia  tilan  

teita, jotka lopullisesti  sanelevat  jonkun lajikkeen  kestävyyden.  

Tähän  voidaan  tietenkin varautua  käyttämällä  vain  erittäin kes  

täviksi  tunnettuja  alkuperiä,  mutta niiden tuotos voi  olla vaati  

maton. Ongelma on tuttu kaikille omenan ym. hedelmäpuiden kasva  

tusta harjoittaneille. 

Maantieteellisesti  Suomi voidaan  kokeiden  perustamista  varten  

jakaa esim. kolmeen vyöhykkeeseen  seuraavasti:  

1) Etelä-Suomi, rannikkoseudut,  yli  1250 d.d. 

2) Keski-Suomi,  ns. sisämaan  järviseutu, 1250-1050  d.d. 

3) Pohjanmaa  ja Lapin  eteläosa,  1050-900  d.d.  

Eri  vuosien  suuren  vaihtelun  vuoksi  ns. ilmastollisia toistoja 

(perustamisvuosia)  tulisi Etelä-Suomessa  olla vähintään  neljä  

ja Pohjois-Suomessa,  jossa sääsuhteiden  vaihtelun  biologiset  vai  

kutukset  ovat suuremmat,  vähintään  viisi kappaletta.  
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23. Lyhytkiertokokeisiin  soveltuvat kasvupaikat  

Lyhytkiertometsiköiden  kasvua ja tuotosta ajatellen  tarvitaan  

suurehkoja  ruutuja, mieluimmin 1/4 ha suunnikkaana  tai neliönä.  

Toisaalta  tällaisten koekeskitysten  lukumäärä ei tarvitse olla 

kovin  suuri, jos kasvupaikan  maan  viljavuus voidaan  tyydyttävästi  

määritellä ja koetoiminnan  piiriin saadaan  riittävästi eriarvoi  

sia kasvupaikkoja.  Kasvupaikkaa  koskevat  kokeet voidaan hyvin  

yhdistää  keskityksiksi  eri maanvalmistusmenetelmien,  lannoitus  

yhdistelmien ym. kanssa.  

Koetoiminnan  kannalta  mielekkäät kasvupaikat  voidaan  ehkä  luonte  

vammin jakaa neljään pääryhmään  seuraavasti:  

1) Eutrofiset (runsasravinteiset)  suot,  vesitalouden  

järjestely suoritettu  

2) Hyljätyt suopellot,  maanparannusta  usein  suoritettu  

3) Savi- ja mutapohjäiset pellot  

(4)  laitumet, syöttöhaat  ym.) 

24.  Lyhytkiertokokeisiin  soveltuvat puulajit 

Eri puulajien kokeilu  on tavallaan viljelmän maantieteellisen  

sijainnin,  kasvupaikan  yms. toisen  aspekti.  Kysymyshän  on aina  

tiettyjen lajikkeiden  menestymisestä  määrätynlaisissa  oloissa.  

Kuitenkin  voitaisiin  edellä  esitetyn johdannon perusteella  kes  

kittää päähuomio seuraaviin  puulajeihin, (kuten jo edellä  todet  

tiin, varsinainen  lajikkeiden  jalostus ei kuulu  tämän esityksen  

piiriin):  

Etelä-Suomi: 1. Populus-suku  (haavan  suku)  

2. Salix-suku (pajun suku)  

3. Harmaaleppä  

Keski-Suomi: 1. Populus-suku  

2. Salix-suku  

3. Harmaaleppä  

4.  Hieskoivu  (turvemailla)  
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Pohjanmaa  ja 

Etelä-Lappi: 1. Salix-suku  

2. Hieskoivu  (turve-  ja kivennäismailla)  

3. Harmaaleppä  

(4. Populus-suku)  

Lajikkeille  asetettavista  vaatimuksista  on  jo aikaisemmin  esitet  

ty pääpiirteitä. Osa metsittämismateriaaliksi  kelpaamattomista  

lajikkeista  karsiutuu  jo taimitarhalla, osa erilaisissa suppeissa  

testauksissa  ja osa  viimein käytännön  koeviljelyksissä  kasvaes  

saan. 

Käytännön  syistä  tulisi myöhemmin  pyrkiä vain 2-3 lajikkeeseen  

aluetta kohden,  mutta tämä on epätarkoituksenmukaista  vielä työn  

tässä vaiheessa.  Kenttäkokeisiin  otettavien  lajikkeiden  määrä 

tulisi kuitenkin  supistaa  alle viidentoista, sillä muuten koko  

naisuus  on vaarassa hajota  osiksi.  

25. Maan valmistus  

Erityisiä maanmuokkauskokeita  tuskin  tarvitaan lyhytkiertometsiä  

varten,  vaan voidaan  lähteä aiemmin mainituista peltojen metsi  

tysten  päämenetelmistä, jotka valitaan kasvupaikan  tilan ja kui  

vatus as teen mukaan. 

Maanmuokkauskokeet,  jos niitä tehdään,  voidaan  yhdistää lannoi  

tus- ja istutuskokeisiin.  Tarvittava  ruudun koko  on melko  suuri,  

mieluimmin yli  1/4 ha. 

26. Lannoitus  

Lyhytkiertopuiden  lannoitus  on laaja  kysymys,  joka vaatii omat 

erikoistutkimuksensa.  Lähtökohtana  voidaan pitää  viljaville kas  

vupaikoille  yleensä  tarkoitettuja lannoitusohjeita,  joita voi  

daan soveltaa lyhytkiertopuulajeille  ja käytettäville suurille  

tiheyksille. Kysymystä  ravinteiden  poistumisesta  korjuun yhtey-  
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dessä tutkitaan mm. SITRA:n toimesta.  

27. Taimimateriaali
5
 taimien käsittely  

Taimimateriaalikokeet  voidaan  yhdistää  muihin lyhytkiertometsi  

kön  perustamiskokeisiin.  Vaatimuksena  on pidettävä s että  alle 

60  cm pituista taimiainesta  ei käytettäisi  lyhytkiertoviljelyk  

siin, vaikka  sen tuottaminen  on kieltämättä halvempaa  kuin  isom  

man materiaalin. Toisaalta  käytännön  vaikeudet  yli yhden metrin 

pituisen istutusmateriaalin  käsittelyssä  ovat suuret,  joten nämä  

pituudet rajaavat suunnilleen  lyhytkiertokokeiden  taimien optimi  

pituuden.  

Taimien käsittelyssä  voidaan  järjestää erikseen  taimien varas  

tointikokeita- Kovin laajoiksi ei näitä kokeita  kannata paisut  

taa,  mutta on muistettava, että lyhytkiertopuiden  keväinen  is  

tutusaika  on erittäin lyhyt, ja sen pidentäminen esim. kylmävaras  

tojen avulla olisi  erittäin suotavaa. Tässä ollaan vielä suurem  

massa mitassa  saman kysymyksen  edessä  kuin  muutama vuosi sitten 

koivun viljelyssä.  

Hyvän  kasvukyvyn  omaavien  lajikkeiden  pistokkaiden  juurtumisky  

vyn parantamiskokeisiin  voidaan  ryhtyä  heti, kun on saatu edes 

alustava  käsitys näiden  lajikkeiden ilmastollisesta  ym. kelpoi  

suudesta. Nämä  kokeet voidaan toimeenpanna millä tahansa taimi  

tarhalla. 

28. Kasvatus 

Kasvatustiheys  vaikuttaa  hyvin  suuresti  lyhytkiertometsikön  tuo  

tokseen ja siihen, millaisen koon yksityiset  puut  saavuttavat  

tietyn kiertoajan  kuluessa. Istutustiheyskokeita  aloitettaessa  

olisi ruudun koon oltava  vähintään  sama kuin  kasvupaikkaa  kos  

kevissa  kokeissa,  mieluiten IM-1/2 ha. Hieman pienemmälläkin  

ruudun koolla voidaan  tulla toimeen, mutta noin 60  x 60  metriä 

on istutustiheydestä  riippuen  ehdoton minimi. Yleensä  näkee  
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perustettavan  kokeita  käyttäen  liian pieniä ruutuja. Näiden  

avulla  varsinaisen  kasvun  ja tuotoksen selvittäminen  korjuusta 

puhumattakaan  ei onnistu,  vaan jo 3-4 vuoden kuluttua istutuk  

sesta eri ruutujen reunavaikutus  lyö leimansa  toisten  ruutujen  

sisällekin.  Suositeltavina  istutustiheyksinä  voitaneen  aluksi  

pitää seuraavia:  1 x Im, Ix2mjalx3m eli 10 000
s 5 000 

ja 3 300  kpl/ha.  Tarpeen  mukaan voidaan  käyttää  pienempiä  ja jo  

pa isompiakin taimivälejä. Taimiväliä  harkittaessa  on otettava 

huomioon myös seuraavan  sukupolven  synty  eli uudistuminen  ensim  

mäisen sukupolven  vesoista.  Tässä  mielessä  sellaiset  metsiköt,  

jotka  nyt ovat sopivan tiheitä saattavat seuraavan sukupolven  

aikanaolla  aivan ylitiheitä. Jos taimia  on vähän,  ensimmäinen  

sukupolvi  voidaan  kasvattaa harvana (4x4  tai 6 x 4 m)  ja ti  

hentää viljelmää sen jälkeen esihakkuulla.  

29. Tuhot ja niiden torjunta  

Lyhytkiertoviljelykokeiden  tuhotutkimukset  tai ainakin  tuhojen  

analyysi olisi parasta  keskittää  jollekin asiaan  perehtyneelle  

elimelle, esim. Metsäntutkimuslaitoksen  metsänsuojelun  tutkimus  

osastolle. Kestävyyttä  myyrän ja jäniksen  tuhoja  vastaan selvi  

tetään erillisin tarhaus- ja syöttökokein  SITRA:n tuen avulla.  

Keinollisia  testauksia  voidaan  järjestää millä tahansa taimi  

tarhalla,  erityisesti  keväthallojen  ja syyshallojen  kestävyyttä  

ajatellen. On muistettava, että  nopeakasvuisilla  lyhytkiertola  

jikkeilla on pitempi kasvukausi  kuin  tavallisilla metsäpuilla,  

ja että tämän torjumiseksi  ei  voida  tehdä  juuri mitään. Verho  

puuston tms. hallan suojaverhon  käyttö  ei tule missään tapauk  

sessa  kysymykseen,  koska se pienentää  tuotosta selvästi.  

210. Pintakasvillisuuden  torjunta  

Erillisiä kokeita  ei kannata järjestää, sillä on edellytettävä,  

että lyhytkiertolajikkeet  ovat  kestäviä  (s.o.  riittävän nopea  

kasvuisia)  pintakasvillisuutta  vastaan. Muutaman vuoden ikäisenä  
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lyhytkiertometsikön  tulee varjostuksellaan  ja juuristokilpailul  

laan tukahduttaa muu kilpaileva  kasvillisuus.  

211. Kokeiden  yhdistely  suuremmiksi kokonaisuuksiksi  

Erittäin houkutteleva ajatus on yhdistellä lyhytkiertometsikön  

perustamisen  eri vaiheet  yhdeksi  suureksi  koeketjuksi,  jossa  

jokainen  vaihe  seuraa  hierarkisesti toistaan: ts. 1. vaiheen  

koealat jaetaan edelleen 2. vaiheen  koealoiksi  jne. Tällöin pääs  

tään käsiksi  eri käsittely-yhdistelmiin  ja myös eri käsittelyjen 

tuottamiin yhdysvaikutuksiin.  Toisaalta  yhdistelmät faktoriko  

keen luonteisesti  helposti paisuvat  hyvin suuriksi. Jos esim.  

ajatellaan, että  seuraavat (hyvin harvalukuiset)  yhdistelmät pi  

täisi sisällyttää samaan  kokeeseen: 

- maantieteellisiä  alueita 3 kpl,  

-  ilmastollisia vuositoistoja 3 kpl,  

-  erilaisia kasvupaikkoja  3 kpl,  

-  eri puulajeja ja lajikkeita 9 kpl,  

-  maanmuokkausmenetelmiä  3 kpl,  ja 

-  lannoitusyhdistelmiä  6 kpl,  

niin yhdistelmien  kokonaisluku  olisi 3x3x3x9x3x6=4  374. 

Jos kokeelta edellytetään  viittä toistoa, niin koeruutujen  luku  

olisi tällöin yhteensä  21 870, ja jos koeruutujen  koko on 0,25  ha,  

tarvitaan koetta varten 5 467,5 ha tehopinta-ala  ja noin 30 mil  

joonaa tainta. 

Näin ollen on melkeimpä pakko  tyytyä  vain osaksi  yhdistelemään  

kokeita  ja järjestämään ne pääosin erillään  kuten nykyäänkin  

tehdään. 

Hyvin  yhdisteltäviä vaiheita  tai kysymyksiä  ovat mm. seuraavat: 

-  Maanmuokkaus,  lannoitus, istutusväli ja puulajit 

(lajikkeet).  

-  Maantieteelliset alueet, kasvupaikat  ja puulajit 

(lajikkeet).  

-  Lannoitus, taimimateriaali, istutusväli  ja puulaji  

(lajikkeet).  
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Sellaisia kysymyksiä  kuin  ilmastollista kestävyyttä,  tuhoja  tai 

esim. pistokkaiden  juurtumiskäsittelyjä  voidaan  varsin hyvin tut  

kia erillään varsinaisista  kenttäkokeista.  



17 

3. KIRJALLISUUTTA  

Barring, Ulf. 1967. Studier av metoder för plantering av gran 

och tall pä äkermark  i södra  och mellersta Sverige.  

Summary: Studies  of methods employed  in the  planting 

of  Picea  abies  (L) H. Karst and Pinus  silvestris  L. on 

farmland in southern and central Sweden. Studia  

PDrestalia Suecica  50.  

Fröhlich, H. J. ja W. Grosscurth. 1973. Zuchtung,  Anbau und 

Leistung der Poppel.  Mitt. Hessischen  Landesforstverw.  

10.267 s.  

Hagman,  Max. 1973.  Miksi puiden  lyhytkiertovilj ely vielä vaatii  

malttia? Dendrol. Seuran  Tiedot. 4:73  

Halh
3
 J. 1973- Metsäpuiden  lyhytkiertoviljely.  Metsä ja Puu  

90 (5  ):19-20.  

Halh,  J. 1973. Lyhytkiertopuiden  jalostuksesta.  Dendrol. Seuran 

Tiedot. 4:78-80. 

Hakkila, P. 1970. Harmaaleppä  kuitupuuna.  Paperi ja Puu 52:  

817-824.  

Hakkila, P.  1973* Lyhytkiertometsätalous  on ajankohtainen tutki  

muskohde. Metsä ja Puu 90 (11) 4-6. 

Hakkila,  P. 1974. Mistä metsäpuiden  lyhytkiertoviljelyssä  on 

kysymys?  Työtehon,  metsätied. 222.  

Haugberg,  M. 1971. Planting av gran pä grasbundet  mark. Summary: 

Planting  experiments  with Norway  spruce on grass  

covered land. Meddel. Det Norske Skogforsciksv.  115 

(bd.  29. h. 6)  



18 

Huuri
s
 Olavi. Peltojen metsittämisestä  I-11. (Metsänviljely  

tietoa.)  Metsälehti  1969 (34):5 & (36) 4.  

Kalela,  E. K. 1961. (Jber  die natiirliche bewaldung  der Kultur  

böden  in Sog. Porkkala-Padegebiet.  Seloste: Viljelymai  

den luontaisesta  metsittymisestä  ns. Porkkalan vuokra  

alueella. Acta Forst. Fenn.  74.2.  

Kuusela,  Kullervo. 1973» Puulajimme arvostuskriisissä  lyhytkier  

topuu  valtaa alaa. Sahamies  1973- (9):272-273.  & 

Metsälehti 1973. (50):3-  

Kärkkäinen
3
 Matti. 1974. Puun lyhytkiertoviljelyn  tulevaisuus  

epävarma. Insinööriuutiset  1974. (49) :5.  

Langhammerj  A. 1973» Et fors<6k  med hybridosp  i Norge. Refer.  

Ein  Versuch mit Hybriden  von  Aspen  in Norwegen.  Meld.  

Norges  LandbruksheSgsk.  52 (9);  1-36. 

Langhammer,  A. 1974. Mini-rotas j on-aktuelt hos oss? Norsk. 

Skogbruk  1974. (6-7):29  

Langhammer,  A. 1974. Ungdomsvekst  og utvikling hos kloner  av 

amerikansk  balsam-poppel  under forskjellige klimaforhold  

i  Norge.  Refer. : Jungendwachstum  und Entwicklung  bei  

Klonen von amerikanischer  Balsampoppel  unter verschiedenen  

Klimaverhältnissen  in Norwegen.  Meld. Norges  Landbruks  

hs6gsk. 53 (28):  1-47. 

Leikola,  M. ja Raulo,  J. 1973. Pellolle istutettujen männyn,  

kuusen ja rauduksen taimien alkukehityksestä.  Metsäntut  

kimus  1. 
,
 metsänvilj.  koeas. tiedonant.  8.  

Luukkanen,  0. 1973. Lyhytkiertopuun  tuotosbiologiasta. Dendrol. 

Seuran  Tiedot. 4:74-77.  



19 

Lönnberg, B. 1975. Short-rotation hardwood species  as whole-tree  

raw material for pulp and paper 1-2. Tiivistelmä: Lyhyt  

kiertopuiden  käyttömahdollisuudet  massa- ja paperiteol  

lisuudessa  1-2. Paperi  ja Puu 57'443-447; 507-516.  

Malmivaara, E., Mikkola, J. ja Palmberg,  C. 1971.  Pajujen mah  

dollisuudet  metsäpuiden  jalostuksessa.  Summary: The 

possibilities  of willows  in forest tree breeding.  

Silva Fennica  5:11-19.  

Metsänjalostustoimikunnan  mietintö. Metsäjalostusohjelma  vuosik  

si 1976-1985. Komiteanmietintö  1975:25.  

Meurman,  O. ja Pohjanheimo, 0. 1940. Kokeita  koivujen  lisäänty  

misestä pistokasversoista.  Metsätal. aikakausi.  1940.  

(9):3-7•  

Miettinen, L. 1933» Tutkimuksia  harmaalepiköiden  kasvusta.  Refer.:  

Unterschungen  tiber den Zucwachs der Weisserlenbestände.  

Commun. Inst.  For. Fenn. 18.1. 

Mäkelä,  Markku. 1973. Lyhytkiertopuun  kasvatus-  ja käyttöprojek  

ti. Suomen puutalous  1973» (12):370-371.  

Oskarsson,  0. 1962. Kokemuksia  hybridihaavan  viljelystä. Metsätal. 

aikakausi.  79:205-208.  

Paavilainen,  E. 1970. Koetuloksia  suopeltojen metsittämisestä. 

Summary: Experimental  results of the afforestation  of  

swampy fields. Folia  Forest.  77.  

Poplars  in Forestry  and Land Use. 1958. Julk. F.A.O.  Intern. 

Popl.  Comm. 511 s. 

Persson,  A. 1973. Ett försök  med snabbväxande populus-arter .  

Summary: A trial with fast-growing  populus  species.  

Skogshögskolan,  Inst.  Skogsprod.
,
 Rapp.  och Upps.  27.  



20 

Pohjonen
3
 V. 1974. Istutustiheyden vaikutus  eräiden  lyhytkierto  

viljelyn  puulajien ensimmäisen  vuoden satoon ja pituus  

kasvuun. Summary:  Effect  of spacing on the first year 

yield and height  increment  of some species  undergoing 

short rotation culture. Silva  Fenn. 8:115-127-  

Pronin, D. ja Vaughan.  C. L. 1968. A literature survey of Populus  

species  with emphasis  on P_.  tremuloides
. U.S. Forest  

service
ä
 Res.  Note FPL 180, Madison,  Wis. 67  s.  

Raulo,  J. 1970. Pellolla  viljeltävän puulajin valinta. I-II  

(Metsänviljelytietoa.)  -  Metsälehti 1970 (21):5 & (22):7.  

Ribe, J. H. 1974. A review of short rotation forestry  with  

comments on the prospects  of meeting future  for forest 

products.  Orono. 52 s. 

Schröck, 0. 1958. Die Graupoppel  und ihre vegetative Vermehrung.  

Der Zuchter 28:71-80.  

Von der Schulenburg,  A-F. 1951. Koripajun viljely. Metsätietoa 

2:7-16.  

Siren
, G. 1974. Volymproduktion  i minirotations skogsbruk.  

Skogshögskolan,  Inst. f. skogsprod.  Rapp. och Upps.  

33:69-83.  

Siren
s
 G. 1974. Minirotationsskogsbruk  (MRS) -  ett bidrag till 

att överbrygga  massaindustrins  förestäende  ränarusvacka.  

Sverig. Skogsvärdsförb.  Tidskr. 72:315-325.  

Siren, G. 1974.  Skogsnäringens  expansions  förutsättningar 111. 

Minirotationsskogsbruk  (MRS) - en ideskiss.  Kungl.  

Skogs-  och Lantbruks. akad. Tidskr. 113:283-287.  

Siren, G., Lampa,  L. ja Silvertsson,  E. 1974.  Trädformande Salix  

arters produktion;  pilotstudie.  Skogshögskolan,  Inst,  

f. skogsföryngr.  Rapp.  och Upps.  51.  



EDELLISIÄ  TIEDONANTOJA: 

1972  

N:o 1 Matti Leikola  ja Jyrki Raulo: Tutkimuksia taimityyppi  
luokituksen  laatimista varten 11. 

N:o 2 Matti Leikola:  Silmujen ja neulasten poiston vaikutus  

männyn ja kuusen pituuskasvuun.  

N:o 3 Kim von Weissenberg:  Kokemuksia  Murray männyn vilje  

lystä  Suomessa. 

N:o 4 Terttu Koponen:  Peltomyyräpopulaation  rakenteesta. 

N:o 5 Pentti  Nisula:  Erilaisten rullataimien menestymistä  

viljelyaloilla. 

N:o 6 Veikko  Koski ja Jyrki  Raulo: Ennakkotuloksia  raudus  

koivun  jälkeläiskokeesta.  

1973 

N:o 7 Matti Leikola:  Havaintoja  taimipakkauksissa  esiinty  
vistä lämpötiloista välivarastoinnin  aikana.  

N:o 8 Matti Leikola  ja Jyrki  Raulo: Pellolle istutettujen 

männyn, kuusen ja rauduksen taimien alkukehityksestä.  

N:o 9 Etelä-Suomen metsänviljelytutkijoiden  neuvottelupäivil  
lä pidetyt alustukset.  

1974 

N:o 10 Jyrki  Raulo: Rauduskoivun  taimilajin IA + IA tuottaminen  

N:o 11 Matti Leikola  ja Olavi Huuri: Ennakkotuloksia  Etelä- 
Suomen runkotutkimuksesta  vv. 1970-1973.  

N:o 12 Tutkimuspäivän  alustukset v. 1974. 

1975 

N:o 13 Martti Ruottinen:  Suonenjoen  ja Pieksämäen  taimitarhojen 
taimitoimitukset vuosina  1971 ja 1972. 

N:o 14 Jyrki  Raulo: Lannoitetun  täytemaan käytöstä  rauduskoivun  

viljelyssä.  

Suonenjoen  metsänviljelyn  koeasema  
77800 lISVESI 

Puh. 979-10771  






	ALKUSANAT
	SISÄLLYSLUETTELO
	1. LYHYTKIERTOVILJELMIEN PERUSTAMINEN
	11. Yleisiä näkökohtia
	12. Viljelmän maantieteellinen sijainti ja materiaalin ilmastollinen kestävyys
	13. Lyhytkiertoviljelyyn soveltuvat kasvupaikat
	14. Lyhyt kiertoviljelyyn soveltuvat puulajit
	15. Maan valmistus
	16. Lannoitus
	17. Taimimateriaali
	18. Kasvatustiheys
	19. Tuhot ja niiden torjunta

	2. LYHYTKIERTOKOKEIDEN PERUSTAMINEN
	21. Yleisiä näkökohtia
	22. Kokeen maantieteellinen sijainti ja materiaalin ilmastollinen kestävyys
	23. Lyhytkiertokokeisiin soveltuvat kasvupaikat
	24. Lyhytkiertokokeisiin soveltuvat puulajit
	25. Maan valmistus
	26. Lannoitus
	27. Taimimateriaali5 taimien käsittely
	28. Kasvatus
	29. Tuhot ja niiden torjunta
	210. Pintakasvillisuuden torjunta
	211. Kokeiden yhdistely suuremmiksi kokonaisuuksiksi

	3. KIRJALLISUUTTA

