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Laidunkysymyksen ja laidunkoetohninnan kehitys viime 
vuosien aikana Suomessa. 

Kysymys laitumien järkiperäisestä hoidosta on Suomessa ollut 
vireillä jo useita vuosikymmeniä, vaikkakaan laidunviljelys ei aikai-
semmin ole saanut yleistä kannatusta. Jo 1800 luvun loppupuolella 
kiinnittivät huomionsa tähän uudistukseen sellaiset miehet kuin prof. 
KARL ENCKELL, ollessaan Kurkijoen maamiesopiston johtajana I) 
ja ylijohtaja NILS GROTENFELT, joka omisti Järvikylän kartanon 
Joroisissa. 2)  Mutta vasta vuonna 1919 sai harrastus laidunviljelyk-
seen kiinteämmät muodot. Mainittuna vuonna julkaisi nimittäin 
Maataloushallituksen silloinen kotieläinhoito-osaston päällikkö, maa-
talousneuvos HANNES NYLANDER kirjasen,3) jossa hän esitti uuden-
aikaisen laiduntalouden olevan karjatalouden kannattavaisuuden tär-
keimpiä edellytyksiä. Hänen kynästään on tämän jälkeen lähtenyt 
useita laiduntaloutta koskevia kirjoituksia.4) Vuonna 1919 perustet-
tiin Suomeen Maataloushallituksen toimesta laidunkonsulentin toimi 
ja otettiin v. t. laidunkonsulentiksi agronomi A. ILmomEmi, joka vielä 
tänä päivänä hoitaa tätä tointa. Agronomi Ilmoniemi, joka kävi 
opintomatkoilla Skandinavian maissa, on julkaissut kirjasen siellä 
keräämistään kokemuksista.4) Hän on sen lisäksi koonnut laitumien 
käyttöä Suomessa koskevaa tilastoa 8) sekä kirjoittanut muutamia 
kirjoituksia ammatti- ja päivälehtiin. 

ENCKELL, En beteseirkulation. Tidskr. f. Finlands sv. lantirnän 
1923. N:o 7. S. 85-86. 

GROTENFELT, GÖSTA, Suomalainen peltokasviviljelys II. (Maatalou-
den tietokirja). Helsinki 1922. S. 509. 

NYLANDER, Nykyaikainen laiduntalous karjanhoidon kannattavai-
suuden edellytyksenä. Porvoo 1919. 61 sivua. 

}(ts. esim. Suomen Maatalous I. Porvoo 1922. S. 477-486. 
3) InmornEm, Kokemuksia voimaperäisestä laiduntaloudesta Ruotsissa 

ja Norjassa. Porvoo. 1920. 47 siv. 
6) InntorriEmi, Tulokset laitumien käyttöä koskevasta tiedustelusta 

v. 1920. Maanviljelyshall. tiedonant. N:o 144. (Liite.) Helsinki 1922. 13 s. 
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Samoihin ail<oillin alettiin muutamilla yksityisillä tiloilla perus-
taa viljeltyjä, lairtumia. Niistä henkilöistä, jotka tässä suhteessa kävi-
vät etunenässä: mainittakoon agronomi GU,STAF ROSENQVIST, joka 
käytyään vuonna 1912 opintomatkalla Ruotsissa, Tanskassa ja Poh-
jois-Saksassa, vuosina 1913-1915 piti laidunviljelyskursseja Lapp-
träsk'in pienviljelijäkoululla ja pani alkuun uudenaikaisen laidun-
viljelyksen samassa pitäjässä omistamallaan, Ny-Marieberg nimisellä 
tilalla, jolla nykyään on n. 50 hehtaaria eri kehitysasteella olevia 
viljeltyjä laitumia. Vuonna 1920 aloitti agronomi Rosenqvist Oy. 
Tornatorin Ruokolahden pitäjässä omistamilla tiloilla laajoja laidun-
viljelystöitä. 011essaan neljän vuoden ajan Oy. Tornatorin maatalous-
osaston päällikkönä, pani hän Immalan kartanossa kuntoon 57 ha 
viljeltyjä laitumia, Neitsytniemen tilalla 50 ha ja Virasojan tilalla 
53 ha. Näistä laidunviljelyksistä on tarkemmin tehty selkoa Suomen 
Sahanomistajain vuosikirjassa vuodelta 1924.1) Agr. Rosenqvist 
käsittelee näiltä tiloilta saatuja tuloksia vuodelta 1925 myöskin 
eräässä kirjoituksessaan Karjatalouslehdessa.2) 

Tohtori RURIK PIHKALA tutustui uudenaikaiseen laidunviljelyk-
seen jo vuonna 1907, käydessään Saksassa. Hän alkoi sen jälkeen 
vähitellen, vuodesta 1918 suuremmassa määrässä parantaa laitumet 
Laalahti nimisellä tilallaan Hämeessä, ja on hänen tilansa nykyään 
tunnettu erikoisesti viljellyistä sika- ja lammaslaitumistaan. Tohtori 
PIHKALA on myös julkaissut kirjoituksia kokemuksistaan laidun-
talouden alalla. 3) 

Suomen Suoviljelysyhdistyksen koeasemalla 
Ilmajoella on vuodesta 1919 ollut käytännössä viljeltyjä laitumia 
rahkasuolla. Täällä saavutetuista, huomiota herättävistä tuloksista 
on tehty selkoa mainitun yhdistyksen vuosikirjoissa.4) 

Vuonna 1924 Maatalouden koetoiminnan kes-
kusvaliokunta aloitti laidunkoetoimintansa,  ottamalla laidun-
kokeiden tarkastajaksi tämän kirjoittajan, joka opintomatkoilla ulko-
mailla — vuosina 1922 prof. F. FALKE'n luona Saksassa ja 
vuonna 1923 valtionkonsulentti A. ELoFsorr'in johdolla Skandi- 

CHARI'ENTIER, Muutamia kokemuksia laitumien parantamisesta 
sihanomistajain maatiloilla. Yllämainittu vuosikirja. Helsinki 1924.S. 52-66. 

ROSENQVIST, Laiduntaloudesta. Karjatalous 1926. N:o 11. S. 336- 
340 ja N:o 12-13. 8. 363-374. 

PLEXALA, Suomen sikatalous ja sen kehittäminen laiduntalouden pe- 
rustalta. MaataloushallitUksen tiedonantoja N:o 153. Helsinki 1924. 74 siv. 
Kts. myös: Suomen Sianjalostusyhdistyksen iulkaisuja N:o 2. Tampere 1924. 
39 siv. 

Suomen Suoviljelysyhdistyksen vuosikirja. 1922, 
1. 8. 72-75; 1923, 2. S. 168-175; 1926, 1. 8. 18. 
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navian maissa — oli perehtynyt uudenaikaiseen laiduntalouteen ja 
joka sen jälkeen on julkaissut erinäisiä laidunkymystä koskevia 
kirjoituksia ammattilehdissä 1). Keskusvaliokunnan laidunkoetoi-
rninta on aluksi käsittänyt laiduntarkastusta (laitumien tuotannon 
arvioimista) eräillä yksityisillä tiloilla eri osissa Suomea sekä pie-
nien lannoitus- y. m. kokeiden järjestämistä mainituilla tiloilla. 
Laiduntarkastuksesta on tehty selkoa, paitsi tässä julkaisussa, myös 
eräässä aikaisemmin ilmestyneessä keskusvaliokunnan tiedonan-
nossa. ) Insinööri VALTER GRÖNQVISTill omistamasta Tusbyborg nimi-
sestä laidunkoetilasta on tehty selkoa paitsi keskusvaliokunnan 
julkaisuissa myöskin eräässä kirjoituksessa Maa lehdessä.3) 

Pohjois-Suomessa, jossa laidunkysymys on ehkä vieläkin poltta-
vampi kuin maamme eteläosissa, perustettiin vuonna 1924 Suomen 
nykyisen Norjan ministerin, tohtori ()STEN ErzviNGin aloitteesta 
erikoisyhdistys, Pohjois-Suomen Laidun- ja Nurmi-
viljelysyhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana on Oulun kau-
punki ja sen toimintapiiriin kuuluu Oulun lääni, Kajaanin kiMakun- 
taa 	lukuunottamatta. 4) Yhdistyksen johtajana toimii maisteri 
FIEJEKKI ROIVAINEN. 

Viime vuonna on voinvientiosuusliike Valio r. 1. tehnyt 
la,ajakantoisen aloitteen laidunviljelyksen edistämiseksi. Näistä toi-
menpiteistä on tarkemmin tehty selkoa Valion vuosikertomuksessa 3) 
seuraavaan tapaan: 

»Laiduntalouden edistämistyö on jo jonkun aikaa kuulunut 
karjanjalostusyhdistysten ohjelmaan, jota paitsi työtä varten Pohjois-
Suomessa on perustettu erikoisyhdistys, Pohjois-Suomen laidun- ja 

') CHARPENTIER, Laichmtaloudesta I—VI. Maatalous 1923. — Mitä 
edellytyksiä, on järkiperäisellä laiduntaloudella Suomessa; Kokeiden järjestä-
minen laiduntalouden alalla. Maatalouhall. tiedonant. N:o 151. Helsinki 
1923. — Nyare riktlinjer pä beteskulturens omräde. III sv. lantbruksveckant: 
handl. Helsingfors 1923. — Om be:eskul urens utveekling i Finland. IV sv. 
lantbruksveekans handl. Helsingfors 1924. — Miten olisi laidunkysymys 
Suomessa järjestettävä. Ylipainos Tapiosta N:o 4. Lald 1925. — Laidu.n-
viljelyksestä Suomessa. Ylipainos Maasta 1925. — Laidunmaiden kalkitsemis-
kYsyleyksestä. Ylipainos Karjat aloudesta 1926. N:o 17. — Muu amia koke-
muksia järkiperäisestä laiduntaloudesta. IV maatalousvi:kko. Helsinki 1925. 

CHARPENTIER, Laidll/ltarkaStUS eräillä tiloilla Suomessa kesällä 1924. 
Helsinki 1925. 46 siv. 

GRÖNQVIST, Lehmien poikima-aika laidunruökintaa käytettäessä. Maa 
1926. N:o 6. S. 237-240. 

Kertomus Pohjois-Suomen Laidun- ja Nurmiviljelysyhdistyksen perus-
tamisesta ja toiminnasta v:na 1924-1925. Oulu 1926. 46 sivua. 

Voinvientiosuusliike Valio r. 1. Vuosikertomus toimintavuodelta 1925. 
Helsinki 1926. S. 29-31. 
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nurmiviljelysyhdistys. Kuluvaksi vuodeksi nämä yhdistykset kuiten-
kin jäivät ilman valtioapua, ja oli Valion hallintoneuvosto pakotettu 
ottamaan käsiteltäväkseen, miten laiduntalouden edistämistyön jat-
kuminen turvattaisiin sekä miten sanottu työ samalla kehitettäisiin 
mahdollisimman tehokkaaksi. 

Käsiteltyään asiata useammassa kokouksessa ja kuultuaan asian-
tuntijain mielipidettä on hallintoneuvosto hyväksynyt seuraavan 
ohjelman toimeenpantavaksi, edellyttäen, että osuuskuntakokous 
sitä varten vuosivoitosta myöntää tarpeelliset varat. 

On pyrittävä siihen, että kuhunkin Valion jäsenmeijeripiiriin 
perustettaisiin niin sanottu näytelaidun noin 10-15 lehmän karjaa 
varten. Tarkoitusta varten antaa Valio lainaksi yhden kolmannen 
osan laitumen perustamiskustannuksista ehdolla, että meijeri puo-
lestaan lainaa yhden kolmannen osan ja asianomainen maanomistaja 
hankkii suoranaisesti yhden kolmannen osan. Lainat annetaan kol-
meksi vuodeksi 6 % korolla ja korkeintaan Smk. 700: — hehtaaria 
ja 200,000: — mk. meijeriliittoa kohti. Ehtona lainan saantiin on 
lisäksi, että näytelaitumen perustaja sitoutuu pitämään kirjanpitoa 
laitumen kustannuksista ja käytöstä ja antamaan kirjanpidon Valion 
käytettäväksi. 

Laidunviljelyksen ripeää kehittämistä varten lähettää Valio 
osuusmeijereille kehoituksen perustamaan niistä varoista, joita Valio 
vuosittain lisätilityksinä jakaa, erityisiä laidunviljelysrahastoja. Ra-
hastoista annettaisiin osuuskunnan jäsenille lyhytaikaisia, esim. 
kolmessa vuodessa takaisin maksettavia, helppokorkoisia lainoja 
uusien laidunviljelysten perustamista varten, varsinkin apulantojen 
ostamiseksi. 

Näytelaitumien raivaamista varten jäsenmeijerien piiriin 
tulisi meijeriliittojen ottaa palvelukseensa erityinen laiduntyönjoh-•  
taja, joka hoitaisi yllämainittujen nä,ytelaitumien perustamis- tai 
raivaustyöt ja myöskin valvoisi, että kerran valmistetut mallilaitu-
met hoidetaan myöhemminkin asianmukaisella tavalla. 

Laiduntyönjohtaja tilattaisiin osuusmeijetien välityksellä meijeri-
liitolta, ja olisi Valion annettava hänen palkkaamiseensa meijerilii-
tolle apuraha, joka vastaa työnjohtajan varsinaista palkkaa ja matka-
kustannuksia rautatiellä. Maantiematkat asemalta tilaajan luo, päivä-
raha matkoilla korkeintaan 25 mk. päivältä ja ylläpidon raivauksen 
aikana suorittaisi tilaaja, jonka luona työ tehdään. 

Jotta meijeriliittojen palvelukseen otettujen raivaustyön-
johtajien työ ei jäisi ilman asianomaista valvontaa ja työnjohtajat 
vaikeammissa tapauksissa saisivat neuvoja ja opastusta, antaa Valio 
avustusta Pohjois-Suomen laidunviljelysyhdistykselle sekä Länsi- ja 
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Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistyksille ammattitaitoisen konsulentin 
palkkaamiseen, tehden samalla sopimuksen sanottujen yhdistysten 
kanssa kysymyksessä olevain konsulenttien käyttämisestä mainittui-
hin töihin. 

5) Valio toimittaa painosta erityisen laidunviljelysoppaan. 
jota voitaisiin käyttää käsikirjana laidunviljeiyksessä.» 

Ylläolevan lisäksi mainittakoon, että Valio, johtaja Orro 
PEHKOSEN hyväntahtoisesti antamien tietojen mukaan, nyttemmin 
on ottanut palvelukseensa seitsemän laiduntyönjohtajaa, jotka agr. 
G. RosENQvisz on kouluttanut Vanijärven kartanossa Vihdin pitä-
jässä Uudellamalla,l) seuraavien meijeriliittojen piireihin: Lounais-
Suomi (Turku), Pohjois-Häme (Tampere), Satakunta (Pori), Pohjois-
Savo (Kuopio), Savo-Karjala (Savonlinna), Pohjois-Karjala (Joensuu) 
ja Etelä-Karjala (Viipuri). 

Länsi-Suomen karjanjalostusyhdistyksen laidunkonsulenttina on 
vuodesta 1924 ollut agronomi OIVA JÄÄSKELÄINEN ja Itä-Suomen 
Karjanjalostusyhdistys on syksyllä 1926 ottanut palvelukseensa 
samaan tarkoitukseen agronomi EINO TOIVASEN. Ayrshireyhdistyk: 
sessä on myös suunniteltu laidunkonsulentin ottamista lähitulevai-
suudessa. 

Mitä keskusvaliokunnan laidunkoetoimintaan lopuksi tulee, on 
suunniteltu, että laiduntarkastus tulevaisuudessa järjestetään yhteis-
toiminnassa erikoisyhdistysten (Pohjois-Suomen Laidun- ja Nurmi-
viljelysyhdistyksen ja karjanjalostusyhdistysten) kanssa. Täten 
voidaan paljon suurempi lukumäärä tiloja ottaa mukaan ja laidun-
tarkastustyön suorittaminen ja valvominen käy helpommaksi ja te-
hokkaammaksi. Mainittakoon vielä että tämän lisäksi on suunniteltu 
perustettavaksi kiinteitä koekenttiä muutamille valtion koulutiloille 
erinäisten tärkeiden laiduntalouskysymysten, kuten peruslannoitus-
kysymyksen, raivauskysymyksen, kyntökysymyksen y. m. selvittä-
miseksi. Näillä tiloilla toivotaan näinkin suurien ja vaikeasti hoidet-
tavien kokeiden voivan onnistua pätevän ja sopivan, tilalla asuvan 
henkilön valvimnan alaisina. 

I) CHARPENTIER, Laidunviljelystä koskevia tuloksia slhanomistajain 
maatiloilta. Suomen Sahinomistajain maatalousyhdistyksen toimintakertomus 
vuodelta 1926. Helsinki 1926. 



Ilmastosuhteista Suomessa vuosina 1924 ja 1925. 

Laiduntalous on melko suuresti riippuvainen ilmastost a. 
erityisesti sademäärästä ja keskilämmöstä, lähinnä vuoden kesäpuo-
liskolla. Laidunkausi on Suomessa verrattuna moneen muuhun maa-
han rajoitettu suhteellisesti lyhyeen aikaan. Laiduntamisen merkitys 
ei sen vuoksi tule pienemmäksi, vaan pikemmin päinvastoin suurem-
maksi. Maamiehen on Suomessa koetettava mahdollisimman tehok-
kaasti käyttää hyväkseen niitä harvoja kuukausia, jolloin eläimet 
ovat tilaisuudessa nauttimaan terveyden säilyttämiselle välttämättö-
mästä jaloittelusta ja ravitsevasta, terveellisestä sekä halvasti tuote-
tusta laidunrehusta. Meillä on epäilemättä syytä kiinnittää erikoista 
huomiota niihin toimenpiteisiin, joiden avulla laidunkausi saadaan 
pidennetyksi1). Tehokkain näistä on laitumien viljeleminen (etenkin 
niiden lannoittaminen) sekä kesänavetan perustaminen laitumille. 
siinä tapauksessa, etteivät laitumet sijaitse lähellä varsinaista navet-
taa. Kesänavetasta saavat korkealypsyiset lehmät tarpeellisen suojan 
kylminä kevät- ja syysöinä ja siinä voidaan niille mainittuina vuoden-
aikoina antaa lisärehua. Eläimiä on sitäpaitsi toteutettava ulkoilma-
elämään jalottelulla tarhoissa pitkin talvea. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty muutamia sademäärää ja 
keskilämpöä koskevia tietoja, jotka on saatu Meteorologisen Keskus-
laitoksen osastonjohtajan, tohtori V. V. KORHOSEN kautta. Tiedot 
koskevat niitä kahta vuotta, jolloin laiduntarkastus tähän asti on 
ollut käynnissä, nimittäin 1924 ja 1925. Sen lisäksi on taulukkoihin 
viety keskiarvot muutamalta 30-vuotisjaksolta. Taulukot sisältävät 
numeroita sekä lähinnä laidunkoetiloja sijaitsevilta havaintopaikoilta 
että koko maasta, jolloin on käytetty 11 65° P. etelään päin sijaitse-
van havain,topaikan keskiarvoa. 

Taulukko I osoittaa sademäärän millimetreissä vuosina 1924 ja 
1925 huhtikuusta syyskuuhun, kultakin kuukaudelta erikseen ja näiltä 
kuudelta kuukaudelta yhteensä sekä koko vuodelta kahdessa havainto-
paikassa Vihdin pitäjässä ja. maatalouskoelaitoksella Tikkurilassa 
Uudenmaan läänissä (vastaten Tusbyborgin tilaa), Tampereen kau-
pungissa, Kangasalan ja Teiskon pitäjässä Hämeen lääniä (vastaten 

1) E. CAJANDER'in mukaan voidaan laidunkausi Suomessa pidentää 2-5 
viikolla laitumia kunnollisesti hoitamalla. (Maatalous 1926. N:o 9. 5. 243-247.) 
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LaaJahden tilaa), Mikkelin kaupungissa ja Otavan kasvinviljelys-
koeasemalla lähellä Mikkeliä, Mikkelin lääniä (vastaten Nikaran ja 
Visulahden tiloja) sekä Oulun kaupungissa, Muhoksen kirkonkylässä. 
Temmeksen ja Paavolan pitäjissä Oulun lääniä (vastaten Määtän ja 
Karhun tiloja). 	. 

Taulukossa Ilon esitetty sademäärän poikkeus normaalista muu-
tamilla yllämainituista havaintopaikoista. Tästä taulukosta näkyy. 
että sademäärä vuosina 1924 ja 1925 Etelä- ja Itä-Suomessa yleensä 
on ollut normaalista jonkunverran korkeampi, kun se taas Pohjois-
S;uomessa. varsinkin vuonna 1925 on ollut normaalista alempi. 

Taulukko II. Sademäärän poikkeus normaalista laidunkoetiloilki 
v. 1924-1925. 

Keskim. 
koko 
maa 

65° P 
saakka 

N kam ja 	laitivta: Tusbyborg jIaalaliti 
Visulahti 	slelaa  

saari 

Aika 
Ilma-

J Tikku- !Tampe- 
rila 	re Mikkeli Otava K-orpi. Oulu Vaala Pvoaala- 

oki 

Määttä ja Karhu 

Vihti 
Vani- 
jårvi 

huhtik. 1924— 7.8 --- - 19 + 8 	26 
toakok. » : + 17.8 + 31 + 26 + 10 
kesäk. 	» + 39.2 + 43 + 29 + 46 heinäk. » 	- 40.2 — 25 — 40 — 53 

i
elok. 	» --- 7.3 0 — 3 	16 syysk. 	-•• 38.4 + 88 + 41 + 5 
hiihti-y. H 40.11 +119, + 59 + 23 

1 koko vuosi .. : 47.4! +1081 + 26 — 9 , 
1 huhtik. 192,-, : 10.c + 13 + 4 — 5 r  toukok. » 	2.9; — 22 — 8 + 9 
kesä.k. 	» + 11.sr  — 14 + 24 + 14 heinäk. 	» -- 28.0,  -- 11 + 20 — 18 elok. 	» + 5.91 — 20 + 30 -- 11 syysk. 	» ! + 14.31 + 38 + 31 + 24 
hiihti -syysk.,  + 11.71 —171 +1011 + 13 
koko 'vuosi.. + 3.81 — 32f +2021 + 61 
v.1886-1915 570.81 647 645 609 

- 	7 
+ 241 
+ 85 
— 13 
+ 11 
+ 72 

I 
- • 	8 
+ 32 
+ 80 
— 23 
— 12 
+ 76 

- - 	8+ 
+ 10 
+ 68 
— 48 
+ 2 
— 81+ 

+ 33 
— 2 
— 58 
— 1 

25 

2— 7 
+ 32 
+ 32 
— 66 
— 29 
+ 28 

— 10 
+ 17 
+ 39 
— 48 
— 28 
+ 40 

+1721 +146 + 161— 	1 — 11 + 11 +252 — 	+ 291— 8 + 8 + 9 
I 	1 

+ 12 
— 10 

+ 101 
— W 

+ 6 
+ 1 

0 
— 1 

+ 12 
— 3 

— 	31 
+ 	3' — 7 0 — 7 — 19 — 19 — 17i — 20 + 6 — 42 — 17 — 53 — 47] + 5 + 16 — 11 --- 18 + 24 + 29' + 32 + 24 — 20 -- 29 — 22 — 251 

.-1-- 13 + 54 — 73 — 84 — 61 — 59 
+ 28 	— —83 —122 —40 —84 572 547 536 554 500 

Taulukko III osoittaa keskilämmön ja poikkeamat normaalista. 
vuosina 1924 ja 1925, huhtikuusta syyskuuhun, kultakin kuukaudelta 
erikseen, ajalta huhtikuu—syyskuu yhteensä sekä koko vuodelta 
osaksi koko maasta 11 havaintopaikalta Oulusta eteläänpäin (65° P.) 
osaksi Helsingissä ja Metsätieteellisellä koeasemalla Tuusulassa (vas-
taten Tusbyborgia), Tampereella (vastaten Laalahtea), Heinolassa 
(vastaten Nikaraa ja Visulahtea) sekä Oulussa (vastaten Määttää ja 
Karhua). Taulukosta näkyy, että lämpö vuosina 1924 ja 1925 yleensä 
on ollut normaalista jonkunverran ylempi. 
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Taulukko III. Lämpötila. (C°) laidunkoetiloilla v. 1924-1925. 

Keskim. 
Alka 	koko maa 

65° P 
saakka ') 

Tusbybora 
• 

Helsinki Tuusula 
Metsätiet. 
koeasema 

Laalahti 

Tampere 

Nikara ja 
Vlsulahti 

Latva- 
Luhtasela 

Määttä ja 
Karhu 

Heinola Ilmajoki 
Puskala Oulu 

huhtik. 	1924 
toukok. 	» 
kesäk. 	» 
heinäk. 	» 
elok. 	» 
syysk. 	» 

2.)  
-0.1 -1.5 

7.6 -0.2 
12.2 _1.3 
17.5 +1.8 
16.3 +2.3 
11.8 +2.7 

2) 
0.4 --1.6 
8.3 +0.2 

12.9 -0.4 
17.2 +0.6 
17.0 +2.2 
13.0 +2.7 

-- 
- 
- 
- 
- 

2, 

-0.4 	-2.5-0.2 
9.0 +0.5 

13.0 -0.7 
173 +1.2 
16.0 +2.3 
12.2 +2.6 

2) 
' -2.0 
8.7 +0.2 

13.2 -0.4 
17.1 +0.8 
16.0 +2.2 
11.7 +2.6 

2) 

n.--1.0 R:: 0.0-1.1 
7.2 + 0.5 

12.2 + 0.2 
17.6 + 2.6 
15.2 + 2.2 
10.1 + 2.3 

2) 

-1.1 
5.5 +0.1 

10.5 -1.2 
18.3 +3.1 
16.3 +3.5 
10.6 +2.7 

huhtik-syys 
kuu 1924.. 

koko vuosi .. 

	

10.9 -2-11.; 11.5 +0.7 	- 
4.1 	11. , 	5.4 +1.0 	-- 

11.4 +0.6 
4.5 +0.8 

11.1 +0.6 
4.2 +0.9 

10.2 + 1.3 
3.3 + 1.2 

10.2 +1.4 
2.8 +1.4 

huhtik. 	1925 
toukok. 
kesäk. 	» 
heinäk. 	» 
elok. 	» 
syysk. 	» 

3.7 	2.3 
9.3 +1.5 

13.4 -0.1 
20.4 +4.1 
14.8 +0.8 
9.5 +0.4110.7 

4.8 +2.8 
9.8 +1.7 

14.0 +0.7 
20.3 +3.7 
15.4 +0.6 

4-0.4 

4.6 
9.8 

13.3 
19.8 
14.2 
9.2 

5.0 +2.9 
10.7 +2.2 
14.3 +0.6 
21.1 +4.5 
15.1 +0.8 
91 +0.1 

4.4 +2.6 
10.1 -P1.6 
13.5 -0.1 
20.6 +4.3 
14.5 +0.7 
9.0 -0.1 

3.4 + 2.4 
9.3 + 2.6 

13.0 + 1.0 
20.2 +15.2 
13.1 + 0.1 
7.7 - 0.1 

1.7 +1.7 
7.8 +2.4 

13.2 +1.5 
21.0 +5.8 
14.4 +1.6 
8.4 +0.5 

huhtik-syys-
kuu 1925.. 

koko vuosi 
1925 	.... 

huhtlit-syys-
kuu v.1b91 
-1920.... 

koko vuosi 

11.8 +1.4 

4.2 +0.9 

10.4 
i 

12.5 +1.7 

5.4 +1.0 

10.8 

11.s 

- 

12.6 +1.8 

4.8 +1.11  I 
I 

10.8 

12.0 +1.5 
, 

4.1 +0.8 

I 
10.5 	1 

11.1 + 3.5 

3.0 + 1.5 

- 	- 

11.1 +2.3 

2.9 	-- 1.5 

8.8 
191---1920 	3.3 	4.4 	 3.7 	3.3 	 1.4 

Tämän yhteydessä mainittakoon, että kevättulva vuonna 1924 
monella seudulla oli hyvin voimakas, riippuen runsaasta sademä,ärästä 
syksyllä 1923. Sen johdosta olivat useat laidunmaat, kuten esim. 
Määtän saarilaitumet, tulvaveden peittäminä aina myöhään alku-
kesään asti. 

Koska sademäärä muutamana kesänä voi vaihdella melko paljon 
lyhyilläkin matkoilla, tullaan mikäli mahdollista vastaisuudessa 
asettamaan sademittareita itse koekentille. 

Kolmeeesa seuraavassa kartassa, joihin laidunkoetilat on merkitty. 
on kesIdm. sademäärä ajalta huhtikuu-syyskuu vuosilta 1924 ja 
1925 sekä 30-vuotisjaksolta 1886-1915 graafillisesti esitetty. 

') 11 normaaliaseman mukaan (kuukauskatsauksen lämpötaulukosta 
Maarianhamina--Oulu). 

2 ) Poikkeus normaalista. 



(Jakamien tuotannon arvioimisessa käytetty laskutapa. 

Laitumien tuotannon arvioimisessa on, samoin kuin viime vuonna, 
käytetty Pohjoismaiden Maanviljelystutkijain Yhdistyksen maalis-
kuulla 1925 vahvistettuja normeja.') 

Elatusrehuksi on laskettu 
natitakarjalle, jonka elävä paino on yli 450 kg 1 r. y. 150 kg elävää painoa kohti 
»» » » * 350 	450 » » » 140 » » » ,) 
» * 	• » * 250-350 » » » 125 * » 4 4 

4 7) 4 4 alle 	250 	» » » 110 » » » » 
hevosille 	 » * 110 » » » » 
lampaille 	 » » 100 * » » » 
sioille 	 4 * 100 * * * 

Kuva 1. Karjanpunnitus käynnissä J. T. Karhun tilalla Muhoksella. 
Fig. 1. Weighing ei rataa on the farm Karhu in'Muhos. 

Hevosia tavallisesti ei ole punnitt u, vaan on hevosen laidunpäi-
västä, laskettu kaikkiaan 8 r. y., josta mahdolliset lisärehuyksikkö- 

1) CHARPENTIER, Laiduntarkastus 1924 j. n. e. S. 89. 
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määrät on vähennetty. Ehtyneille lehmille on elatusrehuksi laskettu 
1 r. y. 100 kg elävää painoa kohti. 

Nautakarjan° on tuotanto r e h u ks i laskettu 3.5 r. y. 
painonlisäyskiloa kohti ja laitumella tuotetusta maitomäärästä mai-
don keskirasvapitoisuuden mukaan seuraava määrä rehuyksiköitä: 

Maidon 
rasvapitoisuus 

Kg maitoa 
r.y. kohti 

Rehuyksiköltri kg 
maitoa kohti 

Maidon 
rasvapitoisuus 

Kg maitoa 
r.y. kohti 

11.ehuyksiköltä kg 
maitoa kohti 

2.75 % 3.3 0.80 4.00 % 2.7 0.37 

3. o o 	» 3.15 0.82 4.25 	» 2.3 0.38 

3.25 	» 3.o 0.88 4.50 	» 2.5 0.40 
3.50 	s> 9.9 0.84 4.75 	» 2.4 0.42 

3.75 	5 2. s 0.33 5.00 	» 2.3 0.48 
_ 

Sikojen rehunkäyttö painonlisäyskiloa, kohti vaihtelee huomatta-
vasti riippuen sian iästä, kuten esim. HArIssoN'in tutkimukset 
osoittavat.1) Laalahdessa on kuitenkin arvioitu emakkojen tarvin-
neen 3.s r. y. painonlisäyskiloa, kohti, syystä että suurin osa emakoiden 
hyväksi lasketusta painonlisäyksestä johtuu pikkuporsaiden lisä-
kasvusta 8 ensimäisenä viikkona. 

Laidunkauden aikana syntyneiden vasikoiden, porsaiden ja ka-
ritsain painot on otettu huomioon emän painonlisäysta laskettaessa 
siten, että maatiaislehmän poikimisen aiheuttama •  painonvähennys 
on arvioitu 25 kg:ksi, ayrshirelehmän 35 kg:ksi, emakon 1.5 kg:ksi 
porsasta kohti ja lampaan 3.0 kg:ksi karitsaa kohti. 

Parilla tilalla on lehmiä laidunkauden aikana paimennettu muu-
tamia tunteja niittonurmien odelmalla. Tällaisissa tapauksissa on 
niittonurmilta otettu rehu käsitelty lisärehuna ja rehuyksiköiksi muu-
tettuna vähennetty laidunpäivästä lasketuista rehuyksiköistä. Mai-
nitulla tavalla on kylläkin voitu arvioida laitumilta saatu rehuyksikkö-
Määrä, mutta se seikka, että eläimet samana laidunpäivänä ovat käy-
neet sekä tarkastettavilla laitumilla että nlittonurmilla, vaikkakin 
niittonurmista otettu rehu on ainoastaan pieni osa koko rehumäärästä, 
on kuitenkin tehnyt laitumien tuotantoa koskevat tulokset vähemmän 
tarkoiksi. Vuodesta 1926 alkaen on sen takia keskusvaliokunnan lai-
duntarkastuksessa koetettu välttää sitä, että muita laitumia on syö-
tetty yhtaikaa kuin tarkastuksen alla olevia laitumia. Niissä tapauk-
sissa, jolloin laidunrehu on loppunut tarkastettavilla laitumilla, on 
eläimet kokonaan siirretty pois näiltä laitumilta. Jos eläimet maini-
tusta syystä pidetään muilla laitumilla 10 päivää pitempää aikaa, ovat 

1) HANSSON, Svinens förmäga att utnyttja fodrets näringsämnen. Lant-
'pannen 1926. N:o 13 o. 14. 
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ne punnittavat tarkastuslaitumilta poisvietäessä ja näille laitumille 
takaisin tuotaessa. 

Laalahden emakoiden painolisäyksen ja keski-
painon arvioiminen on vaatinut erikoisia laskelmia, jotka seuraa-
vassa on valaistu parilla esimerkillä. Mainitulla tilalla kulkevat ema-
kot muutamia päiviä poikimisen jälkeen koko porsaslauman kanssa 
laitumella. Pikkuporsaat elävät 8 ensimäisenä viikkona pääasialli-
s•esti emän maidosta. Se lisärehu, jonka pikkuporsaat lehmänmaidon. 
viljan ja heinän muodossa käyttävät 4 viikkoa täytettyään ennen 
8 viikon ijän saavuttamista, on arvioitu 0.2 7 1 4 rehuyksiköksi päi-
vässä, vastaten 0.07754 kg painonlisäystä päivässä.') 

Emakon painonlisäyslaskelma näkyy taulukosta TV ja sen 
keskipainoa koskeva laskelma taulukosta V. 

Taulukko I V . Laitumella käyvän imettävän emakon painonlisäys- 
laskelma . 

Emakon 
nimi ja 
omaan 
numero 

Porsi- 
011s- 

Päivä 

Porsaat' 
flUbl- 

Puoli 

Puntit- 
tt113-  

P81v8  

Porsaan 	Painonlisäys kg I 

Tullut 
laitu- 
melle 

(Päivä' 
määrä)  

i 111  o "g to , 

.,,' r',." 
4.1.  g §:::. 
? B 

z... 

Painon- lisäys laitu- ' 
melu',  kg 

ikä 
pinnat_ 

taessa 
vuorok. 

paino  

kg 

Cr 

1 1 
.°. o .. 
.... 1 

.. ,§' 
N... 
ft m ... 

vuoro" 
kali' dessa 

Hannelil 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12/5  
4 

e 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

cl,  
4 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

14/, 
14 
» 

7  
14/7  
» 
* 

15/7  
» 

1/8  

55 
72 
72 
48 
55 
55 
55 
56 
56 
72 

(10.0)2) 
17.5. 
19.0 
(10.0) 
(10.0) 
(10.0) 
(10.0) 
13.0 
15.0 
18.5 

8.5 
16.0 
17.5 

8.5 
8.5 
8.5 
8.å 

11.5 
19.6 
17.0 

0.155 
0.222 
0.229 
0.177 
0.155 
0.155 
0.156 
0.205 
0.241 
0.236 

23/8  
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

51 
52 
52 
44 
51 
51 
51 
52 
52 
52 

7.905 
11.544 
11.908 

7.788 
7.9os 
7.905 
7.9o5 	. 

10.880 
12.532 
12.272 

_ 	 Yhteensä . 	.... 98.324 kg .... 1151trWitill ema 	 ays U.674 » 
Emakon hyväksi 77.650 kg - 

 

') 0.25 kg kokomaitoa 	 0.0833 r. y. 
0.25 » kuorittua maitoa 	 0.0415 » 
1/6 (0.1666) kg kaurajauhoja 	 0.1866 » 	0.2714 r. y. päivässä 

vastaten 	  0.07754 kg painon- 
lisäystä päivässä. 

Pikkuporsaat ovat ensin saaneet ainoastaan kokomaitoa, sitten sen lisäksi 
kuorittua maitoa ja lopuksi ainoastaan kuorittua maitoa. 6 porsasta kohti on 
annettu 1 kg kaurajauhoja. 

Sulkumerkeigsä olevat numerot ovat arvioidut. 



Emakon nimi 
ja porsaan 

numero 
a)< b 

Haimel i 1 194 

	

2 	» 

	

3 	» 
4 

	

5 	» 

	

6 	» 

	

7 	» 

	

8 	* 
9 

	

10 	» 

2.120 10.0 
2.388 19.0 
2.416 14.3 
2.20s 10.0 
9.12o 10.0 
2.120 10.0 
2.12n 10.0 
2.320 1R.0 
2.464 15.0 
2.444 	, 14.7 

6.060 51 309.060 
8.194 52 426.088 
8.370 52 435.240 
6.104 44 268.576 
6.060 51 309.060 
6.080 51 309.060 
6.0 oo 	51 	309.000 
7.660 52 398.320 
8.732 52 4511.064 
8.577 52 946.004 

05 

X 

CO 
DZ 	1  
14, 

Paino kg 

tu
)  o

u
p

dp
iv

o
g  

749 
ä'cog 
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Taulukko V. Laitumella käyvän imettävän emakon ke,skipainolaskelma. 

Yhteens4 3664.532 9.210 107.537 

Karjan punnitus on Pohjoismaiden maanviljelystutkijain 
yhdistyksen laatimien sääntöjen mukaan toimitettu seuraavasti: Karja 
on punnittu keväällä 8-10 päivää laitumella laskemisen jälkeen 
ja. syksyllä navettaan otettaessa. Eläimen päivittäinen painonli-
säys (tai painonvähennys) on laskettu näiden kahden punnituksen 
perusteella. Eläimet on tavallisesti sen lisäksi punnittu myö kin 
keväällä laitumelle • laskettaessa niiden painonvähennyksen selville-
saamiseksi laidunkauden 8-10 ensimmäisenä päiv nä. Tämä pai-
nonvähennys on vaihdellut 5:stä 7:mään. 0/0.iin. Karja on tavalli-
sesti punnittu kahtena peräkkäisenä päivänä ja näiden punnitusten 
keskiarvoa on laskuissa käytetty. Punnitus on aina tapahtunut 
samalla tilalla samaan aikaan päivästä. 



Laiduntarkastus eri tiloilla. 

Kesällä 1925 on laiduntarkastusta jatkettu ins. W. GRÖN-
QvisT'in omistamalla Tusbyborg nimisellä tilalla Tuusulassa ja.  toht. 
Ö. ELPvING'in omistamalla Määttä nimisellä tilalla Oulujoella. 

Kunnallisneuvos K. V. VuoKomen omistamalla Nikaran tilalla 
Mikkelin pitäjässä on laiduntarkastus v. 1925 siirretty sivutilalta 
päätilalle. 

Laiduntarkastusta on sen lisäksi v. 1925 järjestetty seuraavilla 
tiloilla: tohtori R. PIHKALA'n omistamalla Laalahden tilalla, joka 
sijaitsee Hämeen läänissä Aitolahden pitäjässä 20 km Tampereelta 
(myöskin laivayhteys), maanvilj. T. K. HAHL'in omistamalla, 
Visulahti nimisellä tilalla, 6 km Mikkelistä Mikkelin pitäjässä Mik-
kelin lääniä ja maanvilj. J. T. Kmustu'n tilalla Muhoksen pitä-
jässä Oulun lääniä, 4 km Muhoksen laivarannasta. 

Laiduntarkastusta koskevia numeroita ja laskelmia on sen lisäksi 
saatu Länsi-Suomen Karjanjalostusyliclistyksen laidunkonsulentilta, 
agronomi OIVA JÄÄSKELÄISELTA hänen omistamaltaan Latva-Luhta-
sela nimiseltä tilalta Ilmajoen pitäjässä Vaasan lääniä, 3 km Ilma-
joen ase Malta . 

Yhteenvetotaulukossa s. 64-65 on sitäpaitsi numeroita Suomen 
Suoviljelysyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan koeaseman rahkasuolaitu-
mien tuotannosta v:sina 1924-1925, jotka on saatu koeaseman 
johtajan. maisteri EINO SVINIIITSVU.  D'ill. kautta. 



Tusbyborgin tila. 
Tusbyborgin tilalla on laiduntarkastus Seitele en (A) k i e r-

r olla jatkettu. Seiteleen laitumien kuntoonpanostå on tarkemmin 
tehty selkoa vuoden 1924 laiduntarkastusta koskevassa julkaisussa.1) 
Mainittakoon tässä ainoastaan että kysymyksessä olevia viljeltyjä 
laitumia on perustettu Tuusulan järven rannalle lihavalle, hyvin la-
honneelle mutaturvemaalle. Rantamaa oli ennen kuivattamista niin 
märkää, ettei sillä voinut liikkua muuta kuin kaikkein kuivimpana 
kesäaikana. Maan kuntoonpano on vaatinut melko suuria työ-
kustannuksia. 

Rantalaitumista on vuonna 1925 laidunnettu sama, 9.5 hehtaaria 
käsittävä alue kuin vuonna 1924. A I ja A II lohkojen välinen aita 
on jonkunverran siirretty siten, että nämä lohkot nyttemmin alaltaan 

iuva 2. Viljellyt laitumet Tusbyborg'issa. Kostea rantamaa, joka on raivattu, salaojitettu. 
kynnetty, kalkittu, peruslannoitettu ja kylvetty laidunbeiniinsiemenellit. Tuotanto 2 300-2 5($u 

r. y. hoht. kohti. Etualalla juottopaikka. 
Pig. 2. The eultivated pastures on the I arm of Tusbyborg. Swampy lakeshore, tukia has bun 
eleared, drained, ploughed, limed. and manured and also sown with pasture grasseed. Yield 2300-2400 

odder-units per heetare. I n the foreground a eattle-pond. 

I) CHARPENTIER. Laiduntarkastus 1924 j. n. e. S. 10-13. 

3072 -26 3 
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0.63 5.60 
0.63 5.40 
0.65 5.70 

172 
, 284 
268 

0.59 
0.67 
0.59 
0.68 
0.87 
0.69 
0.84 
0.87 
0.88 
0.75 
1.00 

5.3g 
5.27 
5.72 
438 
5.30 
5.50 
5.50 
6.06 
6.07 
5.00 
5.99 

296 
372 
340 

1704 
28 
212 
212 
184 
168 
216 
160 
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ovat yhtä suuret. Näihin neljään, aikaisemmin perustettuun laidun - 
lohkoon on vuonna 1925 yhdistetty kolme uutta lohkoa, jotka etu-
päässä, on laidunnettu nuorella karjalla. Nämä lohkot on kuntoon-
pantu samalla tavalla kuin aikaisemmin mainitut neljä lohkoa, A I-
A TV. Maa on kesällä 1923 kynnetty, savettu, kalkittu ja peruslannoi-
tettu.  sekä kylvetty laidunheinänsiemenellä. Heinä niitettiin kysy-
myksessä olevalla alueella kesällä 1924, jonka jälkeen nurmi samana 
syksynä laidunnettiin nuorella karjalla. Vuodesta 1925 alkaen nämä 
kolme lohkoa yhdistettiin Seiteleen laidunkiertoon ja on ne nimitetty 
A V, Taka-juottolohko, A VI Etu-juottolohko ja A VIII Vuorelan lohko. 

Seiteleen kiertoon on siis vuonna 1925 kuulunut seitsemän loh-
koa, joista neljä on laidunnettu etupäässä lypsylehmillä ja kolme 
kuten jo mainittiin etupäässä nuorella karjalla. Lypsylehmät ovat 
kuitenkin lyhyemmän ajan käyneet nuoren karjan laitumilla ja nuori 
karja lehmälaitumilla. Sitäpaitsi on muutamia hevosia käynyt kai-
killa lohkoilla. 

Seiteleen rantamaan kemiallisesta kokoomuk-
sest a saa käsityksen taulukossa VI olevista muutamien laitumelta 
otettujen maanäytteiden analysituloksista. Nämä maanäytteet sa-
moin kuin ne maanäytteet, jotka on otettu muilta laitumilta ja joiden 
analysitulokset on selostettu laiduntarkastuksen yhteydessä, on tut-
kittu Maatalouskoelaitoksen maanviljelyskemian ja -Lysikan osastolla. 

Taulukko VI. Analysitulokset Seiteleen rantalaitumelta otetuista 
mactnäytteiski. 

Näytteenotto- 

paikka 	aika g 

Rantalokko (ojitettu. sa-29.8.1924 
vettu, kynnetty, 
väämätön maa, ilman 
kalkkia ja lannoitustai 

34 
35 
36 

Sama kuin edellinen 	 2.7.1925' 	5 12.4 
6 11.0 

11.8 
8 7.3 

Takalohk,o (Valmis viljel- 29.8.1924 31 
ty laidan) 3? 

33 -- 
Latolohko (Valmis viljel- 	1.7.19251 	1 10.7 

ty laidun) 	 2 9.9 
3 9.7 

Jankko  	 4 5.2 

0.2 n. suola- 
_ 	liappoon liukenee 

),!å. ZO rtOr. CaO 

64.08 	1.25D, 0.026 7.00, 
60.51 	1.5801 0.29 0.020 8.40 
94.9w 1,563 0.4110.028 7.60 

68.80 1.47,  
56.40 1.5•22 
59.50 
29.00 0.77 
49.54 1.007 0.53 0.064 8.52: 
34.25 0.505 0.68 0.216 6.60 
32.21 0.874 0.47: 0.105 7.73 
35.16 0.784 - 	- 
36.5o 0.722 
28.00 0.800 
14.so 0.238 - 

Analysituloksista selviää muun muassa, että maan happamuus-
aste v. 1924 tutkituilla paikoilla on sama kalkitulla ja kalkitsematto- 
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mafia lohkolla. 0.2 n. suolahappoon liukeneva CaO määrä on niinikään 
sama kalkitussa ja kalkitsemattomassa maassa. Sen sijaan osoittaa 
analysi selvän P202  ja K20 määrien nousun lannoitetussa maassa. 

Ra,ntalohkon multapitoisuus on huomattavasti suurempi kuin 
Takalohkon. Tästä johtuukin, että hehkutuskevennys ja typpimäärä 
ovat suuremmat Rantalohkolla kuin Takalohkolla. 

Vuonna 1925 otettujen maanäytteiden analysituloksista selviää. 
että maan reaktio Latolohkolla on jonkunverran alkalisempi kuin 
muilla lohkoilla, toisin sanoin p11 on n. 6, jota kasvinviljelykselle on 
pidettävä täysin tyydyttävänä. ..knalysituloksia on myös jankost a 
(savi) Latolohkolla (N:o 4) ja syvemmistä maakerroksista Ranta-
lohkolla (N:o 8), jolla savi on enemmän kuin metrin maanpinnan alla. 

Seiteleen laitumet saivat vuotta 1925 varten s' euraavan y 11 ä-
pit olannoitukse n: syksyllä 1924 saivat kaikki lohkot 300 kg 
superfosfatia ja 300 kg 20 % kalisuolaa hehtaaria kohti. Keväällä 
1925 annettiin lohkoille A I ja A II 50 kg norjansalpietaria hehtaarille. 
Lohkot A III ja A IV saivat saman määrän norjansalpietaria ensi-
mäisen laiduntamisvuoron jälkeen, A IV kesäkuun 8 päivänä ja A III 
saman kuun 16 päivänä. Tällaisen norjansalpietarin jakelun kautta 
saavutettiin, että heinä lohkoilla A I ja A II kehittyi aikaisemmin 
keväällä, osaksi yleensä kysymyksessä olevan kevään heinäkasvuun 
nähden, jonka kautta laidunkausi pidennettiin, osaksi verrattuna 
muilla lohkoilla olevaan heinään, joka estettiin kasvamasta liian 
pitkäksi, ennenkuin vuoro sen syöttämiseen oli tullut. Samojen pe-
rusteiden mukaan saivat lohkot A V ja A VI 25 kg norjansalpietaria 
hehtaaria kohti ennen laidunkauden alkua ja lohko A VII saman mää-
rän.ensimäisen syötön jälkeen. Elokuulla lannoitettiin lohkot A V. 
A VI ja A VII sen lisäksi 35 kg:lla ammoniumsulfatia hehtaarille. 
Ylemmälle Latolohkolle, A III, sille osalle, jolla multakerros on ohuin. 
levitettiin heinäkuulla jonkunverran karjanlantaa, jota oli keräänty-
nyt kesänavettaan. Pienestä käytettävänä olevasta määrästä huoli-
matta oli selvä kasviston parantuminen havaittavissa lannoitetulla 
alalla. Tarkoituksena onkin vastaisuudessa antaa kaikille laidunloh-
koille vuoron perään pintalannoitus karjanlannalla, sitä mukaa kuin 
sitä kesänavettaan kerääntyy. Talveksi ajetaan kesänavettaan mutaa 
virtsan kokoomista varten. 

Aikaisen talven vuoksi eivät Seiteleen laitumet vuonna 1925 
saaneet - avanmukaista ylläpitolannoitusta (fosforihappoa ± kalia) 
syksyllä, vaan vasta keväällä 1926. 

Heinäkuun alussa vuonna 1925 tutkittiin Seiteleen laitumien 
kasvillisuuden kokoonpanoa. Eri lohkoilla tutkittiin' 
useita neliömetrejä käyttämällä asteikkoa 1-10 peittämisasteesta. 
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Tutkimuksen tulos on esitettynä seuraavassa yhdistelmässä: . 
A. Kylvettyjä lajeja. 

1. Yleisesti esiintyviä (3-6). 
Phleum pratense (timotei) 	Trifolium repens "(valkoapila) 
Festuca elatior (nurminata) 	 pratense (puna-apil a) 
Atopecurus pratensis (nurmipuntarpää) 

2. Harvanlaisesti esiintyviä (1-3) 
Dactylis glomerata (koiranruoho) Trifolium hybridum (alsikeapila) 

B. Itsestään 
1. Yleisesti 

Agrostis vulgaris -(nurrairölli) 
» 	canina (koiranrölli) 

Trifolium spadiceum (musta-
apua) 

siementyneitä lajeja. 
esiintyviä (3-6). 

Ranunculus acer ja repens 
(niitty- ja suikeroleinikkö) 

Ranunculus Ilammula (tulilei- 
nikkö) 

2. Harvanlaisesti 
V icia cracea (hiirenvirna) 
Poa pratensis (niittynurmikka) 
Aira caespitosa (nurmilauha) 
Leontodon autumnalis (syys- 

maitikka) 
Plantago media (keskiratamo) 
Cerastium vulgare (nurmihärkki) 
Viola palustris (suo-orvokki) 
Stellaria media (pihatähtimö) 
Achillea millefolium (siankärsämö) 
Eguisetum fluviatile (järvikorte) 
Alchemilla vulgaris (poimulehti) 
Campanula patula (harakankello) 
Lysimachia vulgaris (ranta-alpi) 
Rumex aceffisa (niittysuolaheinä) 

esiintyviä (1-3). 
Galium uliginosum (luhtamatara) 
Mentha arvensis (peltominttu) 
Galeopsis sp. (pillike) 
Polygonum aviculare (pihatata,r) 

/apathi/o/ium (ukon- 
tatar) 

Prunella vulgaris (aroliumala) 
Myosotis arvensis (peltolem-

mikki) 
Nasturtium palustre (suonenätti) 
Bidens sp. (rusokki) 
Spiraea uimaria (mesiangervo) 
Veronica seutellata (luhtatädyke) 
Luzu/a multiflora (ketopiippo) 
Salix sp. (pajulajeja) y. m. 

Kylvetyistä lajeista ovat kaikki menestyneet hyvin, paitsi alsike-
apila, jota 6n niukasti ja koiranruoho ( Dactylis), jota on hyvin vähän. 
Viimemainittu heinälaji, jonka siemen on tuotu Tanskasta, on luulta-
vasti ollut liian hallanarka näillä alavilla laitumilla. 

Taulukosta VII näkyy Seiteleen laitumien tuota Ii t o. Mai-
nitussa taulukossa on esitetty sekä neljän ensimäisen lohkon keskiarvo, 
jotka lohkot jo vuonna 1924 olivat laiduntarkastuksen alaisina, että 
kolmen jälkimäisen lohkon, kuin myös kaikkien seitsemän lohkon keski-
arvot. 
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Koko ala (15.5 ha) on vuonna 1925 antanut keskimäärin 2 318.3 
rehuyksikköä hehtaaria kohti. Hehtaarilta on saatu. 2 583 kg maitoa 
eli 92 kg voirasvaa (3,6 %) sekä 130 kg painonlisäystä (vuonna 1924 
olivat vastaavat numerot lohkoilta A I—A IV, 9.5 ha: 1 930 kg maitoa 
eli 66 kg voirasvaa ja 230 kg painonlisäystä hehtaarilta, hevosten ja 
varsojen mahdollinen painonlisäys lukuunottamatta). Lohkot A I—
A IV (9.5 ha,) ovat vuonna 1925 antaneet keskim. 2 323.8 rehuyksik-
köä hehtaarilta (v. 1924 2 525.8 r. y. hehtaarilta). Hehtaarilta on 
saatu 3 555 kg maitoa eli 128.8 kg voirasvaa ja 91.4 kg painonlisäystä 
(hevosten ja varsojen lukuunottamatta). Nuoren karjan laitumet, 
lohkot A V—A VII, (6.o ha), ovat vuonna 1925 antaneet 2 310.2 
rehuyksikköä hehtaaria kohti. Hehtaarilta on saatu 190.0 kg painon-
lisäystä (hevosten lukuunottamatta) sekä tämän lisäksi, kun lehmät 
osaksi ovat käyneet myös näillä laitumilla. 1 040 kg maitoa eli 37.5 kg 
voirasvaa. 

Lehmien keskim. painonlisäysl) onaikanatoukok. 
14 p. elok. 24 p. ollut lehmää kohti kaikkiaan 29.2 kg eli päivässä 
278 gr. Silloin on laitumella poikineiden 11 lehmän poikimisen aiheut-
tama painonvähennys arvioitu 35 kg:ksi. Lehmät olisi oikeastaan pitä-
nyt punnita ennen poikimista ja sen jälkeen, mutta kun tätä ei ole 
tehty, on vasikan ja jälkeisten yhteinen paino likimäärin arvioitu. 
Lehmien painonvähennys laidunkauden 10 ensimäisenä päivänä on 
keskim. 7 % niiden painosta navetassa ennen laitumelle laskemista. 

Lehmien keskipaino laitumella on 440 kg. Lypsylehmille on ela-
tusrehuksi laskettu 3.14 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa ja ehtyneille 
lehmille 4.4 r. y. Painonlisäyksestä on lehmille laskettu 0.97 r. y. 
eläintä kohti päivässä. 

Laidunkauden aikana on saati keskim. 12.8 kg maitoa päivässä. 
Maidon keskirasvapitoisuus on kaikilla muilla lohkoilla 3.50 —3.60 %. 
paitsi A V lohkolla jolla se on 3. go °/„. Maitokiloa kohti on siis las-
kettu A V lohkolta 0.86 r. y., muilla lohkoilla 0.84 r. y. 

Hiehojen painonlisäys on 133 vuorokauden aikana 
eläintä kohti keskim. kaikkiaan 73.6 kg eli vuorokaudessa 553 gr. 
Hiehojen painonvähennys laidunkauden 10 ensimäisenä päiiiänä on 
4 % niiden painosta navetassa ennen laidunkäynnin alkua. Riehojen 
keskipaino laitumella on 330 kg. Elatusrehuksi on niille laskettu 
2.64 r. y. ja painonlisäyksestä 1.94 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa. 

Hevosille on laskettu kaikkiaan 8 r. y. eläintä kohti vuoro-
kaudessa. 

1) Painatuskustannusten pienentämiseksi ei eri tilojen eläimen punnitustuloksia 
koskevia tatilukkoja ole julkaistu. Tattlukot säilytetään Keskusvaliokunnan arkistossa 
ja ovat siellä haluavien nähtävinä. 
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Yllämainittu painonlisäys on mitä nuoreen karjaan tulee saavu-
tettu ilman lisärehu a. Elokuun 15 p:stä annettiin lehraille, 
joiden päivittäinen maitomäärä oli yli 15 kg, 1.5 kg Jorvaksen väki-
rehusekoitusta N:o 1, 10-15 kg lypsäville 1.0 kg ja 6-10 kg lypsä-
ville 1,4  kg samaa sekoitusta. Syyskuun 5 p:stä korotettiin mainitut 
annokset 2.o, 1.5 ja 1.0 kiloon eläintä kohti päivässä. Lisärehuksi on 
,;itäpaitsi laskettu se heinä, jonka lehmät syksyllä ovat saaneet niitto-
nurmien odelmalta. Lehmän on arvioitu syövän 4 kg tuoreita heiniä 
tunnissa. Rehuyksikköön on laskettu menevän 7 kg tuoreita heiniä, 
0.9 kg kakkuja ja 1.2 kg leseitä. 

Muilta, viljelemättömiltä Tusbyborgin laitumilta, joita parast-
aikaa parannetaan ja joilla on käynyt n. 15 vähälypsyistä ja ummessa 
olevaa lehmää v. 1925, ei tänä vuonna ole voitu esittää mitään tuloksia. 

Taulukossa VIII on esitetty muutamia Tusbyborgin laidun-
taloutta koskevia taloudellisia laskelmia. 

Taulukko VIII. Laidunrehuyksikön tuotantokustannuslaskelma 
Tusbyborgissa (15.52 ha). 

1;0 ;40 

Laidunsato 
1 

Ot 
C. 	g 

ar2. 

W. 
V 

Tuotantokustannukset 

0 k 

Elalustehu: 
Lypsylehmät 	3 268 	vrk 	3.14110 262 
Ehtyneet lehmät 	307 	» 	4.401 1 351 
Hiehot 	1 840 	» 	2.6& 4 858 
Hevliget 	219 	.› 	8.00' 	1 752 

Ylliiptitokuslannuksd : 
Lannoitus: 
48)0 kg superfosf. 4 73: - 3504: - 
4 800 kg 20% kahs. 4 47: - 2256: - 
800 kg norjansalp. å 240:- 1 920: -1 

T notantorehu : 500 kg 20 1/2 	ammonium- 
sulf. å 297: - 	1 485: - 

Maitoa. 40 087 kg 3.56 °/0  rasvaa 0.31 0 7 13 656 Väkilannoitteiden, hajoitus 
. Painonlisäys : 	• 3 miehenp. 4 30:- 	90: - 
lehmät 3 575 vrk  	0.67 
Hiehot 	1 840 	»  	1.64 

3 468 
3 578 

4 hevosp. 4 20: - 	80: - 9 335: - 601:48 0.20 
Rläimien 	jättämän 	lannan levittä- 

Yhteensä rehilyksikiiitiii 38 917 minen y. m. 
Lisärehun aiheuttama vähennys, 2 938 32 naisp. 4 18: - -  	576:- 37: 11 0.02 

Peruskustannus1) 	 , 7419: 08 478:65 0.20 35 979 
Hehtaaria kohti 2 318 117 330: 0811 117: 24 0.48 

Laidunrehun tuotantokustannukset ovat siis 
hehtaaria kohti Smk. 1 1 17: - ja rehuyksikköä, kohti 48 penniä. 

. La.nnoitusku.stannukset ovat ha kohti Smk. 600: 	ja 
r. y. kohti 26 penniä. 

-  - - 
1) Seiteleen laituimien kuntoonpanokustannuksista on tehty selkoa Kes-

kusvaliokunnan tiedonannossa N:o 3, Helsinki 1925. S. 36-37. 
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Laalahden tila. 

Laalahdessa on varsinkin sioilla ja lampailla jo useita vuosia 
ollut hyviä laitumia käytettävinään. Sikojen ja lampaiden laitumet 
sijaitsevat aivan talon läheisyydessä, yksi lohko on yhteydessä nave-
tan ja sikalan kanssa. Nautakarjan ja hevosten laitumet sijaitsevat 
jonkunverran kauempana talosta tien varrella, ei kuitenkaan 2 km 
kauempana. Vuonna 1925 mittasi ja kartoitti Laalahden laitumet 
maatalousteknikko K. L. VIRTANEN. 

Taulukko I X. Laalahden tilan laitumet laidunviljelys- 
suunnitelman mukaan. 

hehtaaria 

A: Kierto 
Plkkukierto 

Kortteenpää  	1.94 	- 0.01 1.53 0.57 0.12 4.08 4.20 
11 Vehkalahti  	0.98 ; 	- - - 1.02 0.29 2.29 2.20 ! 
III, Pikkuhaka  	0.19 0.12 3.26 0.14 	0.60 4.28 4.88 

Yhteelb:11 	2.92 	11.19 

B: 	Kierto 

0.16 5.81 1.57 0.72 10.65 11.37 , 

II Lehmäkierto 
Tibari 	  0.14 0.76 -- 1.41 0.21 0.08 2.52 	2.644 
Nikki 	  0.45 0.88 0.49 0.11 ; 	1.82 ' 	1.93 

III Veräjähaka 	 0.99 0.03 1 	4/2 0.29 0.06 ; 	2.33 	2.39 
IV Kolari 	  -).04 0.05 2.04 	2.011' 
V Sillanpää 	 1.112 1.02 	1.02 
VI Huhtaniitty 	 0.86 .>. 0.15 - 3.42 	:1.42 
VII Risuhaka 	 2.07 ; 0 - 112  ' 	2.97 	2.09 
VIII Hurmanrauta 	 0.96 11.12 1/.96 	1.08 , 
IX Hurmanoja 	 0.86 11.1 0.86 	1.04 

Yhtepw;.i 	1.149 	1.21 

C: 	kierto 

1.82 	11) 	•.-, 1.1 1 	11.62 17.04 17.06 

1C Hevosten kierto 
0.07 - 	-).11 0.15 2.48 2.63 

II TerVaS110 . 	 0.17 0.23 	2.31 0.25 2.74 2.99 
' III 0.87 - 3.28 3.28 
IV U.19 - 	2.00 0.32 , 	2.49 2.81 

hteensil ; 	0.94 	1.21 0.23 	8.58 0.72 1 	1'1.99 1 	11.71 
Koko pinta-ala ' 	5.85 	2.67 2.21 • 	25.24 2.71 	9.06 38.68 	40.74 
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Tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan vielä vuonna 1925 viety läpi, 
vaan ovat eräät lohkot jääneet laiduntamatta. Muutamat lohkot ovat 
alaltaan toistaiseksi huomattavasti suuremmat kuin mitä ne vastai-
suudessa tulevat olemaan. 

Maanlaatu Laalahden laitumilla on yleensä hiekansekaista 
savea, ruokamultakerroksen paksuus on 10-20 cm. Paikoin on pieniä 
aloja mutaturvetta. Maanlaatua on tutkittu Vehkalahti ja Veräjä-
haka nimisten laidunlohkojen lannoituskoekentillä. Kummaltakin 
koekentältä on otettu kolme maanäytettä ruoka- (elo-) mullasta ja 
yksi näyte jankosta. Analysitulokset näistä maa,näytteistä näkyvät 
taulukosta X. 

Taulukko. X. Analysitylokset Laalahden laitumilta 
otetuista maanäytteistä. 

Niiytteeuotto• 

paikka 	aika 

Zr 

å 
ö 

1J2  
ro11 

-*Lig 
g 

2. 

r!'a 

• Vehkalahti, savinaul- 	137--25 	9 2.7 1.02 6.00 100 6.o 0.236 
taalaa. 	hiekkapit. 	10 3.8 0.90 6.20 136 8.6 0.872 
vanha peltona! ni 12 3.2 0.99 5.96 108 7.1 0.168 
jankko 11 2.4 1.13 6.14 112 4.1 0.069 

Veräjithaka, savimul- 	1677-25 13 3.6 0.94 5.85 112 8.7 0.207 
tamaa. hiekkapit. 	» 14 3.3 1.01 5.74 128 6.3 0.140 
(vanha peltanurrai 15 2.9 1.00 5.96 116 5.8 0.140 
jankko 16 2.6 1.09 6.12 84 3.1 	0.059 

Tähänastiset hoitotoimenpiteet eri lohkoilla ovat se ur aava t : 
Raivausta on suoritettu Kortteenpään, Vehkalahden ja Pikku-
haa,n lohkoilla. Pensasvesojen hävittämisessä on lampaista ollut 
suurta hyötyä. Nämä eläimet syövät nimittäin kernaasti koivun, pa-
jun ja haavan tairaia, varsinkin aikaiseen keväällä. Sen sijaan eivät 
lepän taimet näytä miellyttävän niitä. Lepänvesat niitettiin sen takia 
vesaviikatteella kaksi kertaa kesässä raivauksen jälkeen, eikä niitä 
kahden vuoden kuluttua enää paljon ole ilmaantunut. Muut lohkot 
ovat raivaamattomat, paitsi siltä alalta, joka on entistä peltomaata. 

Eri laidunlohkojen tähänastinen lannoitus on seuraava: 
Kortteenpää on peruslannoituksena saanut tuhkaa ja kalkkia ver-
rattain suurissa määrissä ja vähän karjanlantaa. Vehkalahti on saa-
nut n. 1 000 kg tuhkaa, n. 50 kg superfosfatia ja n. 40 kg norjan-
salpietaria heht. kohti. Tuhka on annettu syksyllä 1924, väkilannoit-
teet keväällä 1925. Pikkuhaka, joka raivattiin melkein kokonaisuudes- 

:1072-26 - 	 4 
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Kuva '3. Laalah den sikalaitumet. Etualalla kuvassa on Vehkalahden'laidunlohko, ai-
dan takana Kortteenpään lohko. Tnotanto 2 400 r. y. heht. kohti. 

Fig. 3. The eultivated pastut es for pigs on the Laalahti farms. Ita the toregroural the 
Vehkalahti pasture: behind the fenees the Kortteenpää pasture. Yield .2 400 lodder-unds 

per heciare. 

saan v. 1923-1924, sai keväällä 1925 n. 2 000 kg kalkkikivijauhetta 
hehtaarille. Veräjähaka, Huhtaniitty ja Risuhaka saivat niinikään 1925 
n. 2 000 kg kalkkikivijauhetta hehtaarille. Muita laitumia ei ole lan-
noitettu. 

Laitumille ei yleensä ole heinänsiementä kylvetty. 
Entista peltoa oleville alueille on vuosia sitten kylvetty timotei-
heinän ja puna-apilan siementä. 

Laitumien kasvillisuus tutkittiin kesällä 1925 yehka-
lahden ja Veräjähaan lohkoilla olevilla lannoituskoekentillä (pelto-
nurmi). Vehkalahdessa tavattiin seuraavat kasvilajit: 

Trifoliu9n repens (valkoapila) runsaasti (6-10). Valkoapi-
la.n rinnalla esiintyivät yleisest i: (3-6) 

Trifolium pratense (puna-apila) 
Phleum pratense (timoteiheinä) 
Agrostis vulgaris (nurmirölli) 
Poa trivialis (aronurmikka) 

Achillea millefolium (siankärsä-
mö) 

Ranunculus acer ja repens (niitty-
ja suii£eroleinikkö) 
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Harvan laisesti esiintyiviä: (1-3) 

Festuc,a datior (nurminata) 
Vicia cracca (hiirenvirna) 
Leontoclon autumnalis (syysmai- 

tikka) 
Taraxacum offinale (voikukka) 
Alchemilla vulgaris (poimulehti) 
Rumex domesticUs (kotihierakka) 
Circium arvense (pelto-ohdake) 
Aira caespitosa (nurmilauha) 

Prunella vutgaris (arohumala) 
Chaerophyllum silvestre (koiran-

putki) 
Veronica chamaedrys (nurmi-

tädyke) 
Campanula patula (harakankello) 
Plantago major (piharatamo) 
Chrysantemum leucanthemum 

(päivänkakkara) 

Veräjähaassa oli kasvillisuus lannoituskoekentällä seuraava: 

Yleisesti esiintyviä: (3-6) 

Trifolium repens (valkoapila). 
Trifolium pratense (puna-apila). 
Phleum pratense (timoteiheinä) 
Agrostis vulgaris (nurmirölli) 
Poa triviatts (aronurmikka) 

	

Achillea 	 (siankärsä- 
mö) 

Ranunculus acer (nlittyleinikkö) 

	

>> 
	repens (suikerolein.) 

Harvan laisesti esiintyviä: (1-3) 

Vicia crac,ca (hiirenvirna) 
Lathyrus pratensis (niittynät-

kelmä) 
Vicia sepium (aitovirna) 
Festuca elatior (nurminata) 

rubra (aronata) 
Leontodon autumnalis (syysmai- 

tikka) 
Alchemilla intlgaris (poimulehti) 
Campanula patula (harakankello) 

rotundifolia (kurjen-
kello) 

Rumer acetosa (niittysuolaheinä) 
» 	domesticus (kotihierakka) 

Viola palustris (suo-orvokki) 
Prunella vulgaris.  (arrhumala) 

Chrysanth. leucant. (päivänkak-
kara) 

Veronica officinalis (rohtotä'dyke) 
» chamaedrys (nurmitä-

dyke) 
Hypericum sp. (kuisma) 
Stellaria gramin,ea (heinätähtimö) 
.Matricaria sp. (saunio) 
Plantago major (piharatamo) 

» 	media (keskiratamo) 
Cerastium vulgare (nurmihärkki) 
Spiraea uimaria (mesiangervo) 
Eguisetum arvense (peltokorte) 
Circium arvense -(pelto-ohdake) 

y. m. 



Taulukko XI. Laalah- 
Laidunpäiviä 

Siat Lampaat Nautakarja Hevoset 

Hoitanzattomat laituntel: 
Täntäsenmäki 	  
Pajahaka 	  
Mäntysalo 	  
llevoshaka 	. 	 

Yhteensä 
Keskiarvo ha kohti 

Uunilan takamaa 	 
Ila kohti 	  

Raivalue hakamaat: 
Pikkuhaka 
Veräjahaka + Kolari 	 
Huhtaniitty Risuhaka 	 
Tilsari I4ikki 	  

Yhteensä 
Keskiarvo ha kohti 

Viljellyt laitumet: 
Kortteenpää 	  
Vehkalahti 	 
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Keskiarvo ha kohti 
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Laalahden laitumien tuotanto näkyy taulukosta XI. Vilje-
lysasteen mukaan on laitumet jaettu neljään ryhmään: 1) viljellyt 
laitumet (Kortteenpää ja Vehkalahti), 2) Ainakin osaksi raivatut, 
muutamassa tapauksessa kalkitut hakalaitumet (Veräjähaka 
Kolari, Pikkuhaka, Huhtaniitty + Risuhaka ja Tilsari + Nikki), 3) Rai-
vaamattomat, alaltaan suuret haka- ja metsälaitumet. (Tähän kuulu- 
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vat seuraavat laidunviljelyssuunnitelman ulkopuolella olevat luon-
nonlaitumet: Täntäsenmäki, Pajahaka, Mäntysalo, Hevoshaka ja 
Hurman takamaa). 

Taulukosta käy selville, että viljellyt laitumet, joilla etupäässä 
on käynyt sikoja ja näiden lisäksi lampaita, nautakarjaa ja hevosia, 
ovat tuottaneet hehtaaria kohti 2 385.6 r. y. 

den laitumien tuotanto. 

Laitumella annettu lisitrehu Itelmyksiköltä 
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Hehtaarilta on saatu 377.9 kg painonlisäystä (hevosia ja varsoja 
lukuunottamatta) sekä 762.6 kg maitoa eli 31.3 kg voirasvaa (4.1 0/0). 

Raivatut hakamaat, joista Veräjähaka,, Kolari ja Pikkuhaka 
ovat kalkitut v. 1925 ja joilla on käynyt nautakarjaa, hevosia ja 
lampaita ja näiden lisäksi sikoja, ovat hehtaaria kohti antaneet 
560 r. y. Hehtaarilta on saatu 53.6 kg painonlisäystä (hevosia ja 
varsoja lukuunottamatta) sekä 272 kg maitoa eli 11 kg voirasvaa. 

Hoitamattomat laitumet, joilla on ollut nautakarjaa hevosia ja 
lampaita, ovat antaneet 75 r. y. hehtaarilta. Hehtaarilta on saatu 
2.6 kg painonlisäystä (hevosia ja varsoja lukuunottamatta) sekä 
19.3 kg maitoa eli 0.8 kg voirasvaa. 

Hurman takamaalta (metsälaitumilta), jotka on syötetty hie-
hoilla ja vasikoilla, on saatu 65 r. y. hehtaaria kohti ja hehtaarilta 
9.s kg painonlisäystä. 	 • 

Taulukoista XII ja XIII näkyy emakoitten ja 2-6 kuukautta 
vanhojen porsaiden punnitustulokse t. Muiden eläinlajien 
punnitustuloksia ei julkaista. (Vrt. alahuomautusta s. 22). 

Lypsylehmien painonlisäys on 87 vuorokauden aikana keskim. 
kaikkiaan 24.5 kg eli päivää kohti 282 gr. Silloin on laitumella poiki-
neidon lehmien poikimisesta aiheutuva painonvähennys arvioitu 
25 kg:ksi lehmää kohti. Lehmien keskipaino laidunkauden aikana on 
287 kg. Elatusrehuksi on lehmille laskettu 2.3o r. y. ja painonlisäyk- 

Kuva 4. Laalahden sikalaitumista. Pikkuporsaat kulkevat syntymästään saakka emänsä 
mukana laitumella. 

Pig. 4. From the Loalahti pig-pastures. The tälle pigs, ever 	they ware born are 
mit at grass with their nwthers. 
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Taulukko XIII. Porsaiden (2-6 kk) punnitustulokset Laalahdessa. 
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34.2 
18.9 
21.4 
15.1 
13.2 
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0.311 
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!Keskiarvo ! 	1 
, 	I lieskinaino 	 28.37 

0.397 

80Stä 0.0 o r. y. eläintä ja vuorokautta kohti. Ehtyneille lehraille on 
elatusrehuksi laskettu 2.87 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa. 

Hiehojen painonlisäys on 117 vuorokauden aikana keskim. kaik-
kiaan 59.6 kg eli vuorokaudessa 510 grammaa. Hiehojen keskipaino 
on 203 kg. Elatusrehuksi on siis laskettu 1.84 r. y. ja painonlisäyk-
sestä 1.79 r. y. eläintä ja laidunpäivää kohti. Vasikoiden painon-
lisäys on 117 vuorokauden aikana keskim. kaikkiaan 51.2 kg eli 
437 gr. vuorokaudessa. Vasikoiden keskipaino on 131.5 kg. Elatus-
rehuksi on siis laskettu 1.20 r. y. ja painonlisäyksestä 1.58 r. y. eläintä 
kohti vuorokaudessa. 	• 

Emakoitten painonlisäys on 120 vuorokauden aikana keskim. 
kaikkiaan 50.2 kg eli vuorokaudessa 418 grammaa. Silloin on emakon 
hyväksi laskettu myöskin pikkuporsaiden painonlisäys korkeintaan 
8 viikon vanhoiksi, kuten esimerkissä sivu 14 tarkemmin on selitetty. 
Emakoitten keskipaino, joka on laskettu kuten esimerkistä sivu 15 
tarkemmtn näkyy, oli 121.8 kg. Niille on elatusrehuksi laskettu 
1.22 r. y. ja painonlisäyksestä 1.46 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa. 

Isojen porsaiden (2-6 kk.) painonlisäys on vuorokautta 
kohti 397 grammaa ja niiden keskipaino on 28.4 kg. Niille on elatus-
rehuksi laskettu 0.28 r. y. ja painonlisäyksestä 1.39 r. y. eläintä 
kohti vuorokaudessa. 

Lampaiden painonlisäys on 150 vuorokauden aikana keskim. 
kaikkiaan 12.12 kg eli vuorokaudessa 81 grammaa. Silloin on Kärinki 
nimisen lampaan laidunkauden aikana syntyneen karitsan paino 

1) 66 x päivittäinen painonlisäys. 
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arvioitu 3.0 kg:ksi sekä laitumella kerityn villan paino (keskim. 400 
gr. lammasta kohti) myös otettu huomioon. Lampaiden keskipaino 
laitumella on 44.5 kg. Niille on elatusrehuksi laskettu 0.45 r. y. ja 
painonlisäyksestä 0.28 r. y. eläintä kohti päivässä. Karitsain painon-
lisäys on 125 grammaa vuorokaudessa. Karitsoiden keskipaino lai-
tumella on 20.09 kg. Niille on elatusrehuksi laskettu 0.20 r. y. ja 
painonlisäyksestä 0.44 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa. 

Maitoa on saatu laitumilta kaikkiaan 10 577 kg, jolla on 4. ii % 
rasvapitoisuus. Maitolitrast-a on laskettu 0.87 r. y. Lehmää kohti 
on saatu keskim. 7.8 kg maitoa päivässä. 

Hevosille on laskettu kaikkiaan 8 r. y. ja varsoille 6 r. y. eläintä 
kohti päivässä. 

Lehmille on laidunkauden aikana annettu lisärehuna väki-
rehua (1 kg päivässä yli 10 kg maitoa lypsäville) ja jonkunverran 
kauranpahnoja. Lehmät on aina otettu navettaan poikimaan ja pi-
detty navetassa 1-2 viikkoa poikimisen jälkeen. Porsineille emakoille 
on päivässä annettu 1 kg kaurajauhoja 3 porsasta kohti, ja tämän 
lisäksi jonkunverran jätejauhoja, liimaa, keittiöjätteitä ja tuoretta 
lieinää tai naatteja arvioltaan keskim. lisärehua n. 3.0 r. y. emakkoa 
kohti päivässä. Joutilaat emakot eivät ole saaneet lisärehua ensin-
kään, paitsi n. 2 viikkoa ennen porsimista 1 kg kaurajauhoja päivässä. 
Täysikasvuisten sikojen on näin ollen arvioitu saaneen keskim. 
n. 0.5 r. y. lisärehua sikaa kohti päivässä. 2-6 kuuk. vanhat porsaat 
ovat niinikään saaneet samanlaista lisärehua n. 0.5 r. y. porsasta 
ja päivää kohti. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty muutamia taloudell i-
sia laskelmia Laalahden laitumilta. Taulukosta XIV näkyvät 
laidunrehuyksikön tuotantokustannukset sika-
laitumilla ja taulukoista XV vastaavat numerot nautakarjan lai-
tumilta. 
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Nikaran tila. 

Nikarassa siirrettiin laiduntarkastus kesällä 1925 ulkotilalta 
päätilalle. Päätilan laidunkierron muodostavat kaikkiaan viisi lohkoa. 

A I, Navettalohkoa (1.22 ha) navetan vieressä sijaitsevaa heinä-
nurmeq, syötettiin kesällä 1925 ainoastaan osittain. Keväällä touko-
kuun 27 päivästä kesäkuun 6 päivään asti syötettiin lohko kokonai-
suudessaan. Senjälkeen siirrettiin aita ja jätettiin ainoastaan 0.5 ha 
suuruinen osa laitumeksi. Lohkon pääosalta korjattiin heinä talvi-
rehuksi 21 päivänä heinäkuuta. Lohkolta saatiin 3 200 kg arvokkaita 
heiniä. Niiton jälkeen kylvettlin lohkolle 100 kg norjansalpietaria 
ja heinäkuun 29 päivän jälkeen voitiin lohko jälleen kokonaisuudes-
saan laiduntaa. Maan laatu on multavaa hiekkaa. 

Toiset laidunlohkot sijaitsevat noin 34 km päässä navetasta 
itutisviljelyksellä. Puolimatkan kohdalla on lato, jota käytetään kesä-
navettana. Ladon edustalla on puinen vesiastia, johon kesällä 1925 

Ku\ a 5. Navetan vieressä sijatseva niittonurmi Nikarassa. Nurmi syötettiin ensin 
keväällä, lannoitettiin sen jälkeen norjansalpietarilla (100 kg heht.; kohti), 'liitettiin 

21. VII ja syötettiin jälleen syksyllä. Tuotanto 3'500 r.y. hehtaaria kohti. 
Fig. 5. A hayfield elose to the eowhouse on the Nikara farm. The field was first grazed 
in spring, and afterwards it was ?nanured with 100 kitos of Norwegian sallpetre per hee-
lare, was nimen on_2/. VII, and was grazed again in the autumn. The yield amounted 

to 3 500 fodder-units per heetare. 



Kuva 6. Nika-an karjalle on laitumille jär-
jestetty puimaladosta kesänavetta, jossa 
lypsy toimitetaan. Ladon vieressä juotto-

paikka. 
Fig. 6. For the benelit 0/ the eaws on Ni-
kasa the threshing-barn has in conneclion 
with the pek,turage been changed into a sunz-
mer cow-house, where the eaws are 9nilked. 
Close te the caw-house is a watering-trough. 

Kuva 7. Nika-an varsinainen laidun- 
kierto uutisviljelyksellä. Tuotanto 1 500 

r.y. hehtaarilta. 

Fig. 1. The tiet»? paAturale ei Nikara 
on' new lands. Yieid 1 300 lodder-units 

per hectare. 

on ajettu vettä lehmille. Vastaisuudessa tullaan jatkamaan vesi-
johtoa ladolle asti, jotta veden saanti laitumilla helpottuisi. Kesä-
navetan viereen on aidattu pieni lypsytarha. Tästä tarhasta pääste-
tään lehmät lypsyn jälkeen hakaan, josta on veräjä kullekin eri 
laidunlohkolle. 

Kysymyksessä olevista kesänavetan yhteydessä sijaitsevista 
laidunlohkoista on A II, Uutislohko, alaltaan n. 4 ha, toistaiseksi 
raivaamatta. Tätä lohkoa ei senvuoksi ole otettu huomioon las-
kettaessa keskituotantoa Nikaran laitumilta. Toiset kolme lohkoa. 
A III, Takalohko, 1.40 ha, A IV, Keskilohko, 1.60 ha ja A V, Etu-
lohko, 2.00 ha sijaitsevat uutisviljelyk.sellä rautatien vieressä. Maan 
laatu on hiekansekaista mutaturvetta (turvekerroksen paksuus 
10-15 cm) hiekkapohjalla. Maa on jonkun verran pohjaveden 
vaivaama. 

Maa on itsestään ottanut heinää lukuunottamatta osittaista 
kylvöä heinäladon lattialta kerätyllä siemenellä. Sitä ei ole ollen-
kaan vielä lannoitettu. 

A III ja A IV lohkojen välillä olevalta lannoituskoekentältä 
on kesäkuun 18 p:nä 1925 otettu kolme m aan äyt e t t ä ruoka-
mulla,sta ja yksi näyte jankosta. Analysitulokset näistä maanäytteistä 
näkyvät taulukosta XVI.. 
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Taulukko X VI. Analysitulokset naanäytteiski Nikaran laitumilta 

Näytteenotto- 

paikka 	 aika 
=1'n' r 

7,:ar 
3F. ctz 

Laidunlehko A III 	 18.VI. 1925 2 	3.9 0.78 	5.30 156 19.2 0.460 
uutisviljelys, 	10-15 	cm 

paksu mutakerros hiekka- 
pohjalla 	  

» 

» 

3 	4.1 	0.79 	5.66 

4 	3.0 	0.67 	4.97 

132 

144 

16.4 

21.4 

0.421 

0.594 
ja nkko (hiekkaa 	 1 	2.6 	1.03 	5.88 100 	6.0 0.126 

K as v illis u us tutkittiin elokuun ensimäisinä päivinä Nika-
ran laidunlannoituskoekentällä, jolla tavattiin seuraavat kasvilajit: 

Yleisesti esiintyviä. (3-6) 
Agrostis vulgaris (nurmirölli) 	Potentilla tormentilla (rätvänä) 
Trifolium pratense (puna-apila) Epilobium angustifolium (horsma) 
Phleum pratense (timoteiheinä) 	Ranunculus repens ja acer (sui- 
.Achillea millefolium (siankärsämö) 	kero- ja niittyleinikkö) 
Achillea ptarmtc,a (ojakärsämö) 	Viola palustris (suo-orvokki) 
Aira caespitosa (nurmilauha) 	Galium uliginosum (luhtamatara) 
Festuca rubra (aronata) 	 Veronica officinalis (rohtotädyke) 
Rumex acetosa (niittysuolaheinä) Polythricum commune (karhun- 

sammal). 
Harvanlaisesti esiintyviä. (1-3) 

Alopecurus pratensis (nurmipun- Calluna vulgaris (kanerva) 
tarpää) 	 Betula sp. (koivu) 

Trifolium repens (valkoapila) .  Epilobium palustre (suohorsma) 
hybridum (alsikeapila) Solidago virgaurea (keltapiisku) 

Poa pratensis (niittynurmikka) 	Hieracium sp. (keltano) 
Carex sp. (saraheinä) 	 Circium palustre (suo-ohdake) 
Alehemilla vulgaris (poimulehti) 	Spiraea uimaria (mesiangervo) 
Leontodon autumnalis (syysmai- Mairicaria sp. (saunio) 

tikka) 	 Luzula multiflora (ketopiippo) 
V icia cracca (hfirenvirna) 	Gnaphalium silvaticum (liej u - 
Cerastium vulgare (nurmihärkki) 	jäkkärä) 
Ca,mpanuta patula (harakankello) Equisetum (korte) 
Rhinantus sp. (laukku) 	 Lysimachia vulgaris (ranta-alpi) 
Chrysanthemum (päivänkakkara) Populus tremula (haapa) 
Stellaria graminea (heinätähtimö) 

Taulukosta XVII näkyy Nikaran laitumien tuot ant o. Loh-
kot A III—A V ovat antaneet heht. kohti 1 338.6 r. y. Näiltä loh-
koilta on hehtaarilta saatu 2 193 kg maitoa eli 93 kg voirasvaa (4.4%) 
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ja 34 kg painonlisäystä. Lisärehua on annettu 26 % koko rehu-
yksikkömäärä,stä. Siitä on n. puolet odelmapelloilta syötettyä heinää. 
Navettalohkolta on saatu kaikkiaan 3 507.8 r. y. hehtaaria kohti. 
Silloin on 0.72 ha käsittävältä osalta korjattua heinää laskettu mene-
vän 2.5 kg rehuyksikköön. 

Lehmien painonlisäys on pieni, ainoastaan 10 kg, . riip-
puen siitä, että lehmät olivat erittäin hyvässä kunnossa laitumelle 
laskettaessa keväällä. Päivittäinen painonlisäys on 109 gr. Lehmien 
painonvähennys on laidunkauden 10 ensimäisenä päivänä ollut 
24.1 kg eli 7 

Lehmien keskipaino laitumella on 342 kg. Elatusrehuksi on 
laskettu 2.74 r. y. ja painonlisäyksestä 0.38 r. y. lehmää kohti vuoro-
kaudessa. Sonnin laidunpäivästä on laskettu kaikkiaan 6 r. y. Mai-
dontuotanto laidunkauden aikana oli 7.7 kg keskim. lehmää kohti 
päivässä. Kokonaismaidosta on tehty rasvamääräys kerran kunkin 
laiduntamisjakson aikana. Maidon keskirasvapitoisuus oli eri loh-
koilla seuraava: A I 4.60 °/0; A II 4.30 %; A III 4.40 %; A IV 
4.35 % ja A V 4.45 %. Rasvamääräyksiä on liian vähän, jotta voisi 
vetää mitään varmoja johtopäätöksiä niiden perusteella, mutta tehdyt 
määräykset viittaavat siihen, että maidon rasvapitoisuus vaihtelee 
laitumen laadun mukaan. Navettalohkolla, joka on paraslohko. 
se  on korkein ja uutislohkolla, joka on raivaamatonta hakalaidunta. 
se  on alhaisin. Maitokiloa kohti on laskettu: A I lohkolla 0.41 r. y., 
A V lohkolla 0.40 r. y., Ä III ja A IV lohkoilla 0.30 r. y. ja A II 
lohkolla 0.38 r. y. 

Nikaran laitumet eivät toistaiseksi, navettalohkoa lukuunotta-
matta, ole täysin tyydyttävässä kunnossa. Lehmille on sentakia 
täytynyt antaa lisärehua pitkin laidunkautta. Niille on annettu 
soijarouheita, rehu-vehnäjauhoja, kaurajauhoja ja hiukan kuivia 
heiniä. Senlisäksi ovat ne saaneet niitettyä tuoretta heinää. Heinä-
kuun 27 p:n jälkeen on karjaa ruvettu päivisin paimentamaan 'liitto-
nurmien odelmalla (äpäreellä). Lehmän on silloin laskettu syövän 
keskim. 3 kg tuoreita heiniä tunnissa. Lisärehulajeja on laskettu 
menevän kiloja rehuyksikköön seuraavasti: soijarouheet 0.0 kg. 
rehuvehnäjauhot ja kaurajauhot 1.2 kg, kuivat heinät 2.5 kg, tuoreet 
heinät 7.o kg ja kauranoljet 4 kg. 

Nikaran laitumilta (A III—A V lohkoilta) on saatu 1 339 r. y. 
hehtaaria kohti. Jos laidunmaan arvo, aitaus siihen laskettuna. 
arvioidaan Smk:k13i 3 500: — ha kohti, ovat la idunrehun tu o-
tantokust annukset näillä laitumilla (joita ei »mainittuna 
vuonna ole lannoitettu) laskettaessa 8 % korko ja kuoletus 3 500: — 
mk:lle, hehtaaria kohti Smk. 280:—ja rehuyksikköä kohti 21 penniä. 



Visulahden tila. 

Visulahdessa on laitumien viljelys vielä alkuasteella,an. Tällä 
tilalla on, kuten yleensä Mikkelin läänissä, verrattain helposti paran-
nettavia hakamaita. Siksi kunnes nämä luonnonlaitumet saadaan kun-
toon, on Visulahdessa osa peltomaa,sta jätetty laitumeksi. Vuonna 
1925 oli käytännössä seuraava laidunkierto, johon kuului sekä niitto-
nurmia että luonnonlaitumia: 

Riihipelto (2.5 ha peltoa) 
 

111. 
IV. Holrainhaka (0.5 ha peltoa 1 ha raivattua 

haka,m., 3.o ha hyvänlaat. raivaamat, haka- 
maata) 	  
Kesanto 	  

3.3o ha 

8.60 » 
2. o o » 

Jokipelto (2.5 » » ) 	 3.60 	» 
Palohaka (2.5 » » ) 	 13.0o 	» 

Kesantoa on myöskin käytetty laitumena. Tällainen tapa on 
hyvin tavallinen Suomessa, mutta sillä on muunmuassa haittana, 
että se edistää rikkaruohojen leviämistä pelloillamme. 

Visulahden karja on itäsuomalaista maatiaisrotua. Lehmät ja 
nuori karja sekä hevoset ovat käyneet yllämainitulla laidunkierrolla.; 
nuori karja on syksymmällä siirretty metsälaitumille. 

Visulahden laitumien maanlaatua, joka yleensä on hiekkamultaa. 
sekä kasvillisuutta ei vielä ole tarkemmin tutkittu. 

Visulahden laitumien tuotanto on laskettu myöskin 
muunettua peltohehtaaria kohti. Silloin on arvioitu 5 ha, hakamaata 
vastaavan 1 ha peltoa (ensi vuonna laitumena olevaa niittonurmea). 
Laitumet ovat tuottaneet, koko pinta-ala huomioonotettuna hehtaaria 
kohti 493.o r. y. Hehtaarilta on saatu 583.5 kg maitoa eli 22.0 kg 
voirasvaa sekä 31.1 kg painonlisäystä, hevosten mahdollista painon-
lisäystä lukuunottamatta. 

Laskettuna muunnettua peltohehtaaria kohti ovat Visulahden 
laitumet antaneet 945 r. y. hehtaarilta. Peltohehtaaria kohti on 
saatu 1 115.2 kg maitoa eli 42.1 kg  voirasvaa sekä 59.4 kg painon-
lisäystä, hevosten mahdollista painonlisäystä lukuunottamatta. 

3072-26 
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Lehmien painonlisäys on 120 vuorokauden aikana kaik-
kiaan 33.9 kg lehmää kohti. Silloin on Ihme-nimisen lehmän laitu-
mella syntyneen vasikan paino otettu huomioon ja poikimisen aiheut-
tama painonvähennys arvioitu 25 kg:ksi. Lehmien painonlisäys tekee 
vuorokautta kohti 282 gr. Nuoren karjan painonlisäys on eläintä 
kohti keskim. kaikkiaan 74.6 kg eli vuorokaudessa 497 gr. 

Lehtinen keskipaino laitumella on 274 kg. Niille on elatus-
rehuksi laskettu 2.19 r. y. ja painonlisäyksestä 0.99 r. y. lehmää kohti 
vuorokaudessa. Nuoresta karjasta on ainoastaan osa punnittu. 
Nuoren karjan keskipaino on 196 kg. Näille on elatusrehuksi laskettu 
1.78 r. y. ja painonlisäyksestä 1.74 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa. 
Hevosille on laidunpäivää ja eläintä kohti. laskettu 8 r. y. 

Maidon keskirasvapitoisuus vaihtelee 3.7-3.8 °,4, välillä paitsi 
kesannolla, jolla se on 40/0. Maitokiloa kohti on siis varsinaisilla laidun-
lohkoilla laskettu 0.36 r. y. ja kesannolla 0.37 r. y. Maidontuotanto 
on päivää kohti keskim. 6. o kg. 



II 

1921 
1923 
1923 

1925 

1925 

Latva-Luhtaselan tila. 

V. 1925 oli tilalla kaikkiaan viljeltyä laidunta 5.07 ha, siitä 0.40 ha. 
vanhaa hiesupeltoa aivan talon vieressä. Muu osa, josta 3.89 ha on 
paksulla hietapohjaisella rahkasuolla ja 0.78 ha kivikkoista hakamaata, 
.4jaitsee 1-2 km etäisyydellä talosta. Laidun on jaettu 7 lohkoon. 
joista ensimäisenä on peltolaidunkappale, 5 lohkoa on rahkasuolla 
ja seitsemännen muodostaa hakamaa. Lohkon keskim. ala on siis 
0.72 ha. Tällä alalla on laidunnettu 2 hevosta, 7 lehmää L. S. K.-rotua, 
1 hieho, 2 isompaa ja 2 pienempää vasikkaa, 8 lammasta ja karitsaa 
ja 6 sikaa. Nautain ja hevosten laidunkausi kesti 112, lammasten 107 
ja sikojen 101 vuorokautta. 

Vanhin laidun on peltolohko Ci, joka jo vuonna 1917 on ollut 
viljeltynä laitumena pääasiassa sikoja ja vasikoita varten. Rahka-
.4uo1aidun on pala palalta raivattu metsittyneestä polttoviljelyksen 
jätöstä, josta ei kuitenkaan oltu satoja saatu, vaan jätetty monien 
turhien yritysten jäljeltä metsää kasvamaan. Hakamaa on vanha tor-
pan tonttialue, joka kuitenkin jo parikymmentä vuotta on ollut pää-
asiassa lammaslaitumena. 

Mitä rahkasuo-osa tarvitsi ennenkuin siihen saatiin tyydyttävä 
laidunkasvusto siitä antaa seuraava taulukko käsityksen. 

Taulukko XV III. Rakkasuolaitumen esiviljelys Latva-Luhtaselassa. 

Lohkon 

nimi 

• 

E 

:I" 2 

-,7:- 	'.' 

iviijelys 

vuodet 
c 
5,1  

:,. 

E 

x, 	,..• q ,1 5 

2: c. 
z• =.1',. .tt 

(9 5 

3.0 

a! 
r 

z 
.2. 

Sato 

z 
ta 

B, 	0.51 1918-20 	394 	— 180 50 — 1 700 3 300 
C2 	0.82 1919-22 	7S0 1 065 11 000 1 160 1 320 — 2 400 
C, 	0.80 1920-22 	270 2 260 11 000 895 1 090 4501  2 390 — 

v.3300 
C4  0.78 1922-24 	i;!10 2 500 9 600 415 350 470 1 760 h.3 700 

rukiita 
es 	10.98  1923-2411 00011 000 24 000 600 	600 300 950 — 

3.39 3 244 6 825 35 600 3 250 3 410 1 220 8 700 10 300 
Iht kohti 834 1 755 9150 837 	877 324 2 250 2 650 
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Kuten näkyy, eivät sadot olleet ilahuttavia. Milloin vei ne halla. 
milloin routa hävitti oraat, milloin liikanaisen avo-ojituksen takia — 
10 m sarkaleveys, 0.70 m ojasyvyys ensivuosina —kuivuus esti kasvun. 
Keskimäärin tuli ha maksamaan laitumeksi saatettuna pyörein Iti - 
vuin 4 200 mk. 

Laidunvuosina ennen vuotta 1925 on 1 ha kohti yleensä joka vuosi 
annettu 150 kg superfosfaattia, ja sama määrä 20 % kalisuolaa. V 
1925 saivat rahkasuolohkot 1 ha kohti seuraavat määrät. 

Rahkasuolaitumien lannoitus v. 1925. 
Lohkon nimi 	ala ha Kalkkikivi- 

jauh. kg  
Karjanlantaa Thomaskuonaa 20 0/ kli

kg 	kg 	suolaa kg 
Norjamal-
plet. kg  

0.51 — — 320 210 107 
0.8202   625 313 250 50 

03  0.80 660 428 263 Jyrätty 
04  0.78 450 278 keväällä 
05  0.9s 2 400 11 460 505 313 104 ja kesällä 

3,80 3 685 11 460 2 016 1 314 261 

Peltolaitumen ja hakamaan lannoitus. 

Lohkon nimi 	ala ha 
Peltolohko 0 0.4,0 
Hakamaa 06  0.78 

Tunkio-lantaa 

37 850 

Super- Post kg 
60 

Thomas- 20 0/0 kall- 

	

fosf. 	suot. 

	

kg 	kg 
460 260 
329 263 

Norj. salp. 
kg 
20 

Kalkkivi- 
jauh. 
kg 

1 185 

Lohkoista kylvettiin 1.33  heinäksi v. 1918. Puna-apilaa ja timo-
teita käytettiin yht. 30 kg ha kohti. Samoin kylvettiin. C4  vihanta,-
rehu suojaviljana v. 1923. Siemen: 4 kg puna-apilaa, 4 kg alsikeapilaa 
ja 22 kg timoteita. C5:teen kylvettiin keväällä 1925 8 kg alsikeapilaa 
ja 20 kg valkorölliä. C2  ja C3  jäivät syksyllä 1922 märkyyden ja upot-
tavuuden takia kyntämättä ja siis myös tihantarehu sekä heinä 1923 
kylvämättä. Valkoapila ja röllilajit olivat kuitenkin jo 1922 kasva-
vassa kaurassa kaikkialla tavattavana ja levisivät ne sitten 1923 
niin, että jo juhannuksen jälkeen voitiin syöttää molemmat lohkot. 
Samoin oli C5:ssä, kun se v. 1924 oli rukiilla, samat laidunkasvit 
kovin yleiset, leviten varsinkin valkoapila v. 1925 yli koko lohkon 
syksyyn mennessä. 

Heinäkuulla v. 1925 oli kasvustossa seuraavia kasveja: 

Runsaasti — yleisesti: 

Trifolium repens (valkoapila) 
	

Poa pratensis (niittynurmikka) 
hybridum (alsikeapila), Agrostis vulgaris (nurmirölli) 

Lohko C4  



Taulukko XI X. 
Laidunpäiviä 

Sikojen 

Peltolaitumien tuotanto. 
Painonlisaystil kg 

-17 

Rehuyksiköltä Lohkon 

5 

1:':1+ 	10 220.0 2.s 39.2 	63.0 	47.,  
Lisärehua ry— 

. Laitumelta 

Taulukko XX. Rahkasuolaitumien tuotanto. 

0.40 2 490 
1 2141  
1 276 3190 

465, 
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Trifolium praiense (puna-apila) Aira caespitosa (nurmilauha) 
Lohko C4 	 Lohko B9, C2  ja C3  

Phleum pratense (timotei) Lohko C4  Ranunculus acer (niittyleinikkö) 
Harvanlaisesti. 

Lathyrus pratensis (nurminät- Equisetum arvense (peltokorte) 
kelmä) 	 Festuca rubra (aronata) 

V icia cracca (hiirenvirna) 	 Poa trivialis (suonurmikka) 
Festuca pratensis (nurminata) 	Phleum pratense (timotei) 
.4ira caespitosa (nurmilauha eli Leontodon autumnalis (syys- 

kastikas) 	 maitikka) 
Achillea millefolium. (siankärsämö) Taraxacum officinale (voikukka) 
Epilobium palustre (suohorsma) 	Carex sp. (saraheinälajeja) 
V icia tetrasperma (mäkivirvila) 	Juncus sp. (vihvilälajeja) y. m 

Paitsi varsinaisia laidunlohkoja, käytettiin laitumina syksyni-
mällä myöskin niittonurmilohkoja, jotka kasvoivat runsaasti odelmaa. 
annettuaan ensin keskim.• hyvin aikaisesta niitosta 6 000 kg ha-sadon. 
Niittonurmien ala oli 2.98 ha. 

Seuraavista taulukoista näkyy Latva-Luhtaselan laitumien 
uotanto. 

Lohkon 

— 

Laidunpäivi5 
:.-..- E.. 

Eläintuotantoa 
8 . - , 1 - : 

1 

..., 
. 2 . 

Sato rehayksiköltä 
. 	,.., 

1 r ' 

LI.  .:.- 

B8  0.51 42 6 — 50 12.0, 	322 — - 13.2 1 250 1 150 2 255 
C., 0.82 133 19 6 56 40.7 1 072 — 48.3 250 1 96 1 703 
C; 0.80 133 19 — 50 28.1 1 128 — 50.8 — 124 1 568 
04  0.78 175 25 — 48 50.0 1 499 — 66.7 — 155 1 981 

, 	C, 0.98 119 17 — 18 34.0 781 - 34.5 500 1 096 ' 	1 118 
3.89 602 861 	6 222 174.8 	4 755 4.5I 213.5 2 000 6 441 

Keskim. 
, 	halta 155 22 	1.5 57 44.9 1 232 i 	54.9 1 656 



Ala ha maitoa 
kg rasva 

 

  

   

lehmien 

 

Mahon 

   

   

LaldunpUvIii Elgintnotantoa Sato rehuyksiköitä 

vasikkain voirasvaa 
kg kaikkiaan ha 

kohti 
painon- 
lisiiystä 

kg 
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Taulukko XXI. Hakamaalaitumen 'tuotanto. 

Lohkon EZintuotantoa Laidunpäiviä 'Sato rehuyksikaitä 

go 
go 

go 

9 
5 go › 

  

C, 0.78 21 	3 118 304 	10 83.3 136 4.3 	5.8 	073: 	{363 

Taulukko XXII. Niittonurmilta odelmist a. 

2.98 	182, 	28 	54 	76.1 	1119 	4.3 	48.1 	1 267 	426 

Latva-Luhtaselassa on siis rahkasuolaitumilta, 3.89 ha:lta, saatu 
keskim. ha kohti 1 656 r. y. Eläintuotanto laitumilta on ha kohti 
1 232 kg maitoa eli 55 kg voirasvaa (4.5 %) sekä 45 kg painonlisäystä. 

Lehmien keskim. painonlisäys 112 vrk. aikana on vrk. 
kohti 0.26 kg. Lehmien keskipaino laitumella on 306 kg. Niille on 
elatusrehuksi laskettu 2.45 r. y. ja painonlisäyksestä O. r. y. eläintä 
kohti vuorokaudessa. Maidontuotanto on lehmää kohti keskim. 
7.8 kg päivässä. 

Lampaiden (4 kpl.) ja karitsain (3 kpl.) (pieniä länsisuomalaisia 
maatiaislampaita) yhteinen paino 26/5 oli 152 kg ja 107 pv. jälkeen 
214 kg, joten lampaan lisäkasvu päivässä oli 0. o 83 kg. 

Yli 1 v. sikojen (5 kpl.) kevätpaino 26/5 oli yhteensä 608 kg ja 
porsimispäivinä tehtyjen punnitusten mukaan syksyllä keskim. 101 
päiväisen laidunkauden jälkeen 802 kg. Lisäkasvu on siis 194 kg + 
pikku porsasten lisäkasvu 45 kg. Sikaa kohti on siis päivittäinen lisä-
kasvu 0.473 kg. Nuoren sian lisäkasvu oli 0.398 kg päivässä. 

Taulukossa XXIII on esitetty laidunrehun tuotantoku s-
t annukset hehtaaria ja rehuyksikköä kohti. Rahkasuolaitumen 
kuntoonpanokustannukset ovat alkuraivausta ltikuunottamatta tul-
leet maksamaan Smk. 4 800: — heht. kohti. Kahden esiviljelyssadon 
arvoa ei ole otettu huomioon, vaan katsottu vastaavan alkuraivaus-
kustannuksia. 
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Taulukko XXIII. Laidunrehuyksikön tuotantokustannuslaskelma 
Latva-Lyhta.selasRa . 

La idunsato 
11.y. kiloa 
tai päivää 

kohti 
Tuotantokustannukset Smk 

Elatu srehu : 
Lehmille 	623 päivää.. 1 558 Miesten 194 t. å 2/ 	- 388: — 
Hieholle 2.0 178 Naisten 	6 » å 1/50 	 9: — 
Ilevosille 	242 	e 6.0 1 452 Työnjohto 	 

	

 	950: - 
Isoille vasikoille 	124 1.0 124 Hevostyötä 90 t. å 1/50 	 145: 
Pienille 	» 	159 	0 0.7 111 Alsikeap. 8 kg å 30/---  	 240: — 

' Lampaille 	853 	0 0.3 256 
Sioille yli 1 v. 	465 	1.1 1.5 698 

v. sioille 	7 
2-6 kk. 	» 	99 

1.0 
0.5 

7 
50 

iikilannoitteila: 
yht. 2 586 kg 2 241: -- 

Tuotanlarehu : Aitojan korjaus 800 m. å 1/50 	120: --• 

Maitoa 4 891 kg å 4.5 0/2 	 0.40 1 957 
Yht. Smk. 3393: — 

Painonlisäys 
i 	lehmien 	140.8 kg 3.5 493 

hiehon 	37.4 	s• » 131 Ylläpitokustannukset ha kohti .. 669: 23 
isojen 	vasik. 	53.5 	e 	» 187 Kuntoonpanokustannusten 	ja 
pienien. 	» 	63.6 	0 » 223 maan arvo keskim. 4 800: 
lampaiden 	. 	74.2 	e 
yli 1 v. sikojen 220.0 	e 	 

» 
5.0 

259 
1 100 

8 0/2  siitä 	 , 	384:-- 
Smk 	 1 053: 23 

1/2-1 v. 	» 	2.8 	e 	... , 4.5 13 1 ry. kohti 	» 	—: 62 
2-6 kk. 	» 	39.2 	e 	.... 3.5 137 

Ilein iii saatiin 2 000 kg 	 2.2 =1 ry. 909 
Yht. rehuyksiköitä 9 843 

Lisärehua annettiin 1 234 
Sadon lopullinen määrä 	8 609 

Ry. 1 ha kohti' 	1 698 

Laitumien ylläpitokustannukset v. 1925 ovat sii2i 
olleet Smk. 669: 23 ha kohti koko laidunalalta (5.07 ha) ja laidu 11-
r ehuyksikön tuotantokustannukset yleisiä kus-
tannuksia ja veroja lukuunottamatta 62 penniä (rahkasuolaitu-
multa — tuotanto I 656 r. y. heht. — 64 penniä.) 



Määtän tila. 

Määtän laitumien A:k iert o on (lypsylehmiä ja työhevosia 
varten) tehtiin keväällä 1925 seuraavat muutokset:') 

Lohko A I (Surska, 2.67 ha) jätettiin laidunkierrosta kokonaan 
pois etupäässä siitä syystä, ettei tällä lohkolla saatu vettä eläimille. 
Tämän lohkon tilalle liitettiin A:kiertoon Oulujoen rantaa pitkin sijait-
8eva peltolohko, joka vuonna 1924 sai jonkunverran karjanlantaa. 
200 kg 18 % superfosfatia ja 100 kg 40 °/„, kalisuolaa hehtaarilla ja 
johon samana vuonna kylvettiin nurmipuntarpään ( Alopecurus pro-
tensis) siementä, 25 kg hehtaarille ilman suojaviljaa. Uuden laidun-
lohkon pinta-ala on 2.15 ha, ja nimitetään sitä Riihilohkoksi. Keväällä 
1925 sai lohko 2 000 kg kalkkikivijauhetta hehtaaria kohti. Heinäkuun 
8 p:nä vuonna 1925 korjattiin lohkolta 3 900 kg heiniä (hehtaaria 
kohti 1 800 kg), jonka jälkeen lohko syksyllä laidunnettiin (yht. 144 
laidunpäivää, maitoa 832 kg). 

Lohkoilta A III (Nimetön lohko, 2.99 ha) ja A IV (Kourin raja-
lohko, 1.87 ha) eroitettiin syksyllä 1924 nurmilauhan (Aira caespitosa) 
pahimmin peittämät osat, jotka sijaitsevat Oulujoen rantaa pitkin 
ja joiden pinta-ala on yhteensä 1.72 ha (A III lohkosta 0.52 ha ja 
A IV lohkosta 1.20 ha). Nämä lauhaa kasvavat osat kynnettiin ja 
kylvettiin kauralle keväällä 1925. Tarkoituksena on vuoden tai parin 
jälkeen kylvää .nämä alat laidiMheinänsiemenellä. Pienennettyjen 
laidunlohkojen pinta-alat ovat siis: A III 1. 84 ha ja A TV 0.67 ha. 

A:kierron kanssa yhdistettiin tämän lisäksi kaksi uutta lohkoa. 
nimittäin Ylä- ja Ala-Ojavainiolohkot, alaltaan kumpikin 2.o ha. 
Lohkot saivat järjestysnumeroiksi A V ja A VI. Kourin kotipellon 
järjestysnumero muutettiin lohkon aseman vuoksi A V:stä A VII:ksi. 

B:k ierr os sa ovat lohkot B I—B II (Kourin haka, 9.19 ha) 
ja B III (Koivulan haka, 4.59 ha) muuttumattomat. Lohkot B IV 
ja VII on v. 1925 jätetty pois kierrosta. Särkisuo niminen lohko 
(14.99 ha) on v. 1925 saanut järjestysnumeron.B IV—B V. 

1) Määtän laitumien jakamisesta lohkoihin ja kiertoihin kts. tarkemmin 
Keskusvaliokunnan tiedonantoa N:o 3, S. 22-23. 



Kuva 8. Peltolaidunta 1Wiätässii. Nurmella junkunlierran lauhamättäitä, jotka on 
poistettava kuokkimalla. Sato 1 20 )-1 501 r.y. heht. kohti. 

Fig. 8. Arable pasture on Määttä farm. In the haylield there are sama Aira eaespitosa 
/mons whieh have to be removed by hoeing. Yield 1 300-1 500 Inch-ler-units per heetare. 

C:k iertoon ei ole tehty mitään muutoksia. C Ii (4.03 ha) ja 
C III (2.o s ha) lohkoja ei ole laidunnettu v. 1925 laidunviljelystöiden 
takia. 

-11:k ierrost a on lohko D I (Kourin piha 0.54 ha) jätetty 
kokonaan pois. Osa peltoa on aidattu laitumeksi, joten Vasikkakierto 
tulee olemaan seuraavanlainen: D I Kulmahaka 0.50 ha, D II Keski-
haka, 0.40 ha ja D III Surskanhaka, 0.40 ha. Viimeksi mainittua 
lohkoa ei v. 1925 vielä ole laidunnettu. 

Sik oj e n (E) ki er t o on v. 1925 huomattavasti pienennetty. 
Tämän kierron muodostavat nyt kolme yhtä suurta lohkoa å 0.31 ha. 
Tuloksia tältä kierrolta ei ole otettu mukaan tähän kertomukseen. 

Kaikki Määtän laitumet olivat peruslannoituksen tarpeessa, niin 
hyvin lait umiksi jätetyt niittonurmet kuin luonnonhakamaatkin. 
Koska maan reaktio, kuten Pohjois-Suomessa yleensä on laita, Mää-
tänkin laitumilla oli hapan, jota todistavat muutamasta maanäyt-
teestä tehdyt tutkimukset, oli maan kalkitseminen tarpeen. Useimmat 
Määtän laidunlohkot saivatkin keväällä1925 kalkkikivijauletta ja 
muutama viikko myöhemmin superfosfatia ja kalisuolaa. Laidun-
tarkastuksen kannalta olisi ollut suotavaa, että kaikki saman kierron 
lohkot olisivat saaneet yhtä suuret kalkki- ja lannoitemäärät. mutta 

3072-26 	 7 
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taloudellisista syistä ei tämä käynyt mahdolliseksi. Se seikka, että 
maanlaatu Määtän eri laidunlohkoilla on hyvin erilainen, ja että luon-
nollisesti huonommat lohkot lannoitettiin, on omiaan lieventämään 
sitä epätasaisuutta lohkojen kasvinravintomäärissä, joka oli seurauk-
sena siitä, että eri lohkot lannoitettiin eri tavalla keväällä 1925. Seu-
raavasta yhdistelmästä näkyy Määtän eri laidunlohkojen k a 1 k i-
t u s ja 1 a n n o i t u s mainittuna keväänä. 

Kalkkia ja väkilannoitteita Määtän laitumilla v. 1925. 

Lohkon N:o 	 Kalkkikivijanhetta 
(A I)  	(2 000) 

Kg hehtaaria kohti 	'« 
Superfosfatla 	40 °A, kalisuolaa« Norjansalp. 
- 

A 	II 	  - 200 230 65 
A III 	  1 225 175 130 85 .. 
A IV 	  250 190 -- , 
A V 	  2 000 200 150 200 
A VI 	  2 500 200 150 100 
A VI I 	  3 000 440 300 130 

8 725 1 465 1 150 580 
(' 	11   • 2 000 200 150 
C III 	  3 000 200 180 - 
D I-D II 	 1 000 330 220 
E I-E III 	 - 300 200 

Vuonna 1924 otettiin muutamilta Määtän laidunlohkoilta maa-
näytteitä, jotka tutkittiin Maatalouskoolaitoksella. Analysitulokset 
näkyvät seuraavasta taulukosta. 

Taulukko XXIV. Analysitulokset Määkin laitumilta otetuista 
maanäytteistä. 

Näytteenottopaikka 	N:o Tilavuus- 
paino 	IL"' g g Yg; 

0.2 n. suolahap- 
Hehku- poon liukenee •i. 
tuske- . Typpeä 
vennys! 

olo K» 	P,.00 	Ca0 

Nimetön 	lohko: savirnulta 
ja 	multamaa 	(savipoh- 

10 	1.0501 	6.0 
11 	1.275! 	5.6 

128 
96 

8.98 
5.80 

0.417 
0.266 

0.49 
0.20 

	

0.35 	:i, 

	

0.641 	1.s 
jainen) 12 	1.005 	5.3 108 8.71 0.314 0.37 0.45 

Ala-Kourin 	haka 	(raivaa- 13 	0.5001 	4.5 116 61.55 1.449 	0.14 0.09 	1.37 
maton hakamaa), muta-
turvemaa 

14 	0.480; 	4.7 
15 	1 	0.420 	4.3 

180 
156 

76.79 
83.30 

	

1.8691 	0.34 

	

2.065 	0.49 

	

0.20 	2.21 

	

0.14 	2 31 

Taka-Särki suo: 	aikaisem- 16 a 0.275; 	4.6 148 83.13 2.009 
min 	ojitettu, 	peusastu- 
nut mutaturvesuo 

16 b 
17 a 
17 b 

0.240; 	4.6 
0.555, 	5.2 
0.600; 	5.1. 

176 
132 
1P6 

84.42 
39.33 

2.03 

2.163, 	_ 
1.273 	0.37 
1.0921 	0.36 

_ 
0.08 
0.11 1.2:4 

18 a 0.2451 	4.7 140 85.46 2.135 	0.49 0.08 5.91 
18 b 
19a 

	

0.2451 	4.6 

	

0.4251 	5.3 
128 
140 

85.03 
60.01 

2.233 
1.5131 	0.35 

_ 
0.06 4.62 

19 b 0.385' 	5.2 128 60.89  1.369' 	0.42 0.07 5.1 s 
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Määtän laitumien kas villisuut ta ei ole tarkemmin tut= 
kittu. A-kierron laitumilla kasvoi etupäässä timoteita (Phleum) ja 
puna-apila,a (Trifolium pratense). Sen lisäksi oli nurmilauha (Aira 
eaespitosa) yleinen, paikoin sitä oli hyvinkin runsaasti. Valkoapilasta 
(Tr. repens) oli myöskin jonkun verran. Vuonna 1925 oli valkoapilas 
lannoituksen ja kalkituksen sekä laiduntamisen vaikutuksesta lisään-
tynyt hyvin huomattavasti. 

Määtän laitumien tuotant o kesällä 1925 näkyy taulukosta 
XXV. Laitumien rehuyksikkötuotantoa koskevia numeroita on 
myöskin vuodelta 1924. 

A-kierron laitumet ovat v. 1925 antaneet keskim. 1 527 r. y. 
heht. kohti (v. 1924 1 278 r. y.). Hehtaarilta on saatu 1 407 kg mai-
toa eli 58 kg voirasvaa (4.104) ja 100 kg painonlisäystä (hevosten 
lukuunottamatta). 

Lehmien keskim. painonlisäys 71 vuorokauden aikana 
oli 32.6 kg eli 459 gr. lehmää kohti vuorokaudessa. Silloin on Hilleri 
nimisen lehmän poikimisesta aiheutuva painonvähennys arvioitu 
35 kg:ksi. Lehmien painonvähennys laidunkauden 10 ensimmäisenä 
päivänä on 24.8 kg eli 7 % niiden painosta laitumelle laskettaessa. 

Lehmien keskipaino laidunkauden aikana on ollut 361 kg. 
Elatusrehuna on lehmille laskettu 2.58 r. y. ja painonlisäyksestä 1.61 
r. y. lehmää ja laidunpäivää kohti. 

Hiehojen keskim. painonlisäys on 80 p. aikana ollut 62 kg eli 
vuorokaudessa 779 gr eläintä kohti. Painonlisäys on siis ollut huomat-
tavasti parempi kuin v. 1924, riippuen osaksi siitä, ettei v. 1925 tulva 
vahingoittanut laitumia kuten v. 1924, mutta epäilemättä siitäkin, että 
laitumia oli kalkittu ja lannoitettu keväällä 1925. 

Hiehojen keskipaino laidunkauden aikana on ollut 275 kg. Hie-
hoille on laskettu 2.20 r. y. elatusrehuksi ja 2.73 r. y. painonlisäyksestä 
eläintä ja laidunpäivää kohti. Hiehojen painonvähennys laidunkauden 
10 ensimmäisenä päivänä on ollut 13.9 kg eli 5 % niiden painosta 
laitumelle laskettaessa. 

Vasikoiden painonlisäys oli 76 vuorokauden aikana keskim. 22 
kg eli 285 gr päivässä eläintä kohti. Vasikoiden keskipaino laidunkau-
den aikana oli 132 kg. Niille on elatusrehuksi laskettu 1.20 r. y. ja 
painonlisäyksestä 1. o o r. y. eläintä ja laidunpäivää kohti. Vasikoiden 
painonvähennys laidunkauden 10 ensimmäisenä päivänä oli 3.4 
kg eli 3 %. 

Maidontuot ant o laidunkauden aikana (71 vrk.) on leh-
mää kohti ollut keskim. 11.2 kg vuorokaudessa. Kokonaismaidosta 
on tehty rasvamääräys kerran kuussa, ollen rasvaprosentti kesä- ja 
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syyskuuna 4 	heinä- ja elokuulla 4.2 ('„. Maitokiloa kohti on näin 
ollen laskettu 0.375 r. y. 

Hevosen laidunpäivästä on laskettu 8 r. y., lampaan 
laidunpäivästä 0.8 r. y. ja karit san laidunpäivästä 0.6 r. y. 
mahdollinen painonlisäys siihen mukaanlaskettuna. 
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Laitumella annettuja lisärehulajeja on laskettu mene-
vän kg rehuyksikköön seuraavasti: soijarouheita 0.9 kg, kaurajauhoja 
1.2 kg, pellavansiemenjauhoja 1.0 kg, maissijauhoja 1.0 kg, kuorittua 
maitoa 6.o kg, vihantarehua 8.0 kg ja kuivia heiniä 2..5 kg. 

Taulukko XX .V . Määtän 

Laidtmlolikon nimi 
ja N:o 

Painon- 
IWäss 

kg 

auta karja 

M. 

L 	M pfta I 

Ilevo- 
Pinta- 
ala 

5: 
= 
2, 4* 4  

2 

(A. I Riihilohkiii  	(2.15) 
A II Uimahnoneentakalahko  	1.75 272 61 124.s 
A III Nimetön 	lohko  	1.84 328 31 150.6 
A IV Kourinraja 	 0.67 136 81 614 
A V Ala-Ojavainio lohko  	2.00 247 19 18 128.2 
A VI Ybi-Ojavainio 	» 	2.00 427 70 9 	250.5 
A VII Kourin kotipelto 	1.50 378 110 79 	259.2 

Yhteensä 9.7 6 1 788 199 279 975.7 
Keskiarvo ha kohti 183.3 	20.4 28.9 100.0 

; 13 I-B 11 Kourin haka  	9.19 - 	30 188 	23.5 
B III Koivulan 	 4.59 44 	-- 
11 IV---V Särkisuo  	14.99  i  280 76 	223.7 

Yhteensä 	28.77 - 	310 308 	247.1 
Keskiarvo ha kohti 

e I Turkansaari  	2.07 

10.s 

- 	324 

10.7 , 	8.6 

252.4 
e IV Ka:hunsaari  	1.04 1 299 515 	' 70.1 

Yhteensä :3.11 414 1 299 	515 322.5 
Keskiarvo ha kohti 133.1 417.7 165.6 103.7 

D  I  Kulrnahaka 	 0.501 190 4 54.2 
D II Keskihaka 	 0.40 I 250 2 	71.3 

Yhteensä 0.901 440 - 	6 	125.å 
Keskiarvo ha kohti 488.9 - 	6.7 	139.3 

laitumien tuotanto. 

Nlaidontuo- 
tanto Laitumella annettu !Narahti kg 	 Rehuyksilailtä 

z 7. 
..- - : 

P; . „, 	.:. 
Z.-. : 	I C 	w 

5 	2. .  8 o  
5 Lt 

- !I., 	r; 0 & 
M 

- - r.!. 
C 

g 
C .?.. 

m 	03 	r,l• 
>I 

..- ro 

Hehtaaria  
kohti 

o . 
w 

:_,. 	.:-..... -,,- 
3. 	5 .- 2. - F 5  

!,. a 

' 
44 
h,  

,...- 
W E v. 1925 v. 1924 

- 
2 227 
2 577 
1 017 
1 827 
3 153 
2 932 

- 
91.3 

105.7 
41.7 
74.9 

129.3 
120.2 

-- 
- 
- 
- 
- 

30 
30 

- 

-- 
- 
_ 
-- 

14.0 

-- 
- 
- 
_ 

-- 

- • 
___ 

- -- 

- 
8') 

240 
80 

430 
275 
210 

- 
264 
320 
94 

160 
160 
320 

- 
115.6 
158.0 
47.6 

117.8 
131.7 
199.2 

- 
2347.2 
2 430.7 
1 551.6 
1 849.0 
3 256.9 

658.4 

1 341.3 
1321.0 
2315.9 

920.0 
1 628.s 
2438.9 

- 
1553.9 

936.4 
1681.3 
- 
- 

1784.0 
13733.0 

7 407.1 

- 

563.1 
57.7 

60 
6 

- 
- 

14.0 
1.4 

-- 
- 

- 
- 

-- - 

- 

- 

1 315 
137.7 

- 

1 308 
135.6 

148 
- 
- 

769.9 
78.6 

59.2 
- 
- 

1 084.s 
- 

1 592.7 
352.0 

1988.4 

- 
1 545.6 

173.3 
76.7 

132.7 

- 
1278.3 

373.7 
170.0 
91.5 

- 
- 

-- -- 

-- 

- 
- 

- 

- 
- 

-1 
- 

- 
- 

148 
5.1 

- 
- 

59.2 
- 

- 
- 

3 9.33.6 
- 

1597.3 
1 791.9 

- 
134.7 

771.6 
1722.9 

- 
194.2 

486.0 
926.9 

- 
- 

- 
- 

-- 
-- 

- 
- 

-- 

7.0 	31.5 
- 	37.5 

- 

--- 
4 

___ 

325 
500 - 

- 
- 

44 
- 

- 

109.1 
124.8 

33 89.2 
- 

340.9 
441.2 

- 
1098.e 

681.s 
1102.9 

- 
683.4 

633.4 
237.1 

-- 	- - 	- 
-- 

7.o 	69.0 
7.8 	76.7 

4 
44 

825 	--1 	44 
916.7 	 48.9 

233.9 
259.6 

782.1 
-- 

- 
869.0 

- 



Seuraavassa on esitetty muutamia taloud 1 lisia la s-
kel mia Määtän laitumilta. Näitä laskelmia on toistaiseksi tehty 
'ainoastaan A. kierrolta (niittonurmille järjestetyltä laidunkierrolta 
lypsylehmiä ja hevosia varten), koska muiden laitumien järjestely 
ei vielä ole niin pitkällä, että niistä saisi tarpeeksi tarkkoja tuloksia. 

Taulukosta näkyy peltolaidunkierron kuntoonpanokustannukset. 
joihin tässä tapauksessa on laskettu kalkitus ja aitaus, joista j älkimäi-
nen suoritettiin jo keväällä 1924 muilla lohkoilla paitsi lohkoilla 
A V ja A VI, jotka aidattiin vasta keväällä 1925. 

Taulukko XXV I. Peltolaitumen kuntoonpanokustannukset Määtässä. 

Tarvikkeiden ja työn laatu 
Kaikkiaan 
9,76 ha:lla 

Smk. 
Ha kohti 

Smk. 

'Peruskalkitus: 
Kalkkikivijauhetta 8 725 kg å 10 p. 
Rahti Ouluun å n. 10 p. 
Kalkin ajo ja kylvö: 

	

34 mp. k 35/— 	1 190: -- 

	

3 np. å 20/— 	60: -- 

872: 50 
872:50 

29 hp. å 36/— 	870: 2 120: — 3 865: — 396:,- 

:Aitaus: 
Aidasaineet 	(piikkilanka, pylväät, 

naulat) 
ai(lakset, 

22  265502:: Työkustannukset —1  4 902: 70 502: 33 
Smk. 8 767: 70 • 898: 33 

Pellon arvo 	  3 000: — 
Smk. 1 3 898: 33 

Peltolaitumen kuntoonpanokustannukset vanhalla 
niittonurmella ovat siis maan ja heinänsiemenen arvoa lukuun-
ottamatta ilman peruslannoitusta olleet Smk. 900: — hehtaaria 
kohti, josta per us kalkit us n. 900 kg kalkkikivijauhetta 
ha, kohti (2 lohkoa ei kalkittu), maksoi Smk. 400: — ja aitaus 
(osaksi piikkilanka-aitaa, osaksi riuku- ja tavallista aidas-aitaa, 
lohkot ovat hajallaan) Smk. 500: — ha kohti. 

Taulukossa XXVII on esitetty laidunr‘ ehuyksikön tuotanto-
kustannuslaskelma Määtän A-kierron laitumilla. 
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Laidunrehuyksikön tuotantokustannukset 
ovat siis 51 penniä, kun kuntoonpanokustannuksille ynnä maan ar-
volle on laskettu 8 %:n korko ja kuoletus sekä siihen lisätty vuotui-
set ylläpitokustannukset. Lannoitus on maksanut ha kohti Smk. 480: --
ja r. y. kohti 31 penniä ollen ylläpitolannoitus heht. kohti n. 150 kg 
superfosfatia, n. 120 kg 40 % kalisuolaa ja n. 60 kg norjansalpietaria. 



Karhun tila. 

Karhun tilalla on n. 200 m talosta sijaitsevalle heinänurmelle jär-
jestetty neljälohkoinen laidunkierto. Lohkot sijaitsevat vierekkäin. 
Niiden alapää ulottuu joelle asti, jossa karjalla on juomapaikka. Maa 
on hiekkamaata, ruokamultakerroksen paksuus vaihtelee 15-20 cm. 
Laidunkierrolla olevalta lannoituskoekentältä on 17 p:nä heinäkuuta 
1925 otettu kolme maanäytettä ruokamullasta ja yksi näyte 
jankosta, joka on hiekkaa. Analysitulokset näistä maanäytteistä 
näkyvät seuraavasta taulukosta. 

Taulukko X X V II I . Analysitulokset rnaanäytteistä Karhun 
laidunmaalta. 

. Näy 1teenotto- ! 

Ilnutkuivan 
kasteu,4 

0/0 

g•kci 
g 	l&t.'4 p11  

,.,.;‘,:,1 
Ctio.  TYPPeä 

paikka aika o 

Karhun tilan laidun 17/7 1925 2 1.0 1.11 5.46 1(10 4.5 0.120 
(niittonurmi), hiekka- ,) 3 1.6 1.09 5.43 76 5.2 0.163 
maata. 	  » 4 0.6 1.16 5.34 368 2.9 0.070 
Jankko (hiekkaa) .. ,fr 	1 0.6 1.27 5.29 	212 2.3 0.051 

Karhun laitumia ei ole useaan vuoteen lannoitettu. 
Karhun laitumien kasvillisuus tutkittiin elokuun alussa 

lannoituskoekentällä. Laitumella tavattiin seuraavat kasvilajit: 

Yleisesti esiintyviä: (3-6) 
Trifolium repens (valkoapila) 	Ranunculus acer ja repens (lei- 
Phleum pratense (timoteiheinä) 	nikkölajeja) 
Agrostis vulgaris (rölli) 	 Triticum repens (juolavehnä) 

Achillea millefolium (siankär-
sämö) 

Harvan laei esti siintyviä. (1-3) 
Festuca rubra (aronata) 	 Viola palustris (suo-orvokki) 
Poa (nurmikka) 	 Aira c,aespitosa -(nurmilauha) 
3072 26 
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Leoniodon autumnalis (syysmai-
tikka) 

Vicia cracca (hiirenvirna) 
Carex (saraheinää) 
Epilobium angustifolium (horsma) 
Euphrasia officinalis (silmäruoho) 
Salix (paju) 

Aira ilexuosa (ahdelauha) 
Rumex acetosa (niittysuolaheinä) 
Chrysanthemum (päivänkakkara) 
.Matricaria (saunio) 
Galeopsis (pillike) 
Hieracium (keltano) 

Polythricum commune (karhunsammal). 

Taulukosta =IX käy selville Karhun tilan laitumien t u o-
tant o. Laitumet ovat antaneet keskim. hehtaaria kohti 1 546 rehu-
yksikköä. Hehtaarilta on saatu 1 930 kg maitoa eli 76 kg voirasvaa 
(3.9 04) sekä 107 kg painonlisäystä. 

Lehmät laskettiin laitumelle 3 p:nä kesäkuuta. Niiden paino n-
lisäys on 83 vuorokauden aikana ollut kaikkiaan 36.7 kg eli päivää 
kohti 443 gr. Silloin on Vilkuna nimisen lehmän laitumella syntyneen 
vasikan paino otettu huomioon ja poikimisen aiheuttama painon-
vähennys arvioitu 25 kg:ksi. 

Lehmien keskipaino laitumella on 270 kg. Niille on elatusrehuksi 
laskettu 2.16 r. y. ja painonlisäykse,stä 1.19 r. y. eläintä kohti vuoro-
kaudessa. Vasikoille on laskettu kaikkiaan 3.50 r. y. ja varsalle 

Kuva 9. Peltolaidunta jokirinteellä inaanvilj. J. T. Karhun tilalla Mulioksella; tuotanto 
1 300 r.y. hehtaarilta. 

.F'i g. 9. Arable pasture on a river-slope oi the Karhu farm ; yiela 1300 fodder-units per heetare. 



, 
A I 	 0.8s 239 	2' - 
A II 	10.88 242 	2 -- 

, A III 	10.88 229 	4 1 
A IV 	10  88 236 	4 1 

yhteensä :1.5 2 114i; 	12 2 
Keskiarvo 

heht. kohti 2.7:1.11.().57 

1 847 71.3 24 	150 
1 684 65.91  28 150 
1 489 58.3! 32 150 
1 773 69.4 16 150 
6 793 265.9 100 	600 

1. 920.85 75.55 28.41170.46 

48.1 1419.04 1 612.55 
52.5 1364.08 1 550.00 
56.9 1257.28 1428.73 
39.2 1402.01 1594.111 

196.715 443.21 

55.9 	l546.36 

94.8 
96.0 
90.8 
93.6 

:157.2 
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5 r. y. eläintä kohti vuorokaudessa; tähän on luettuna sekä elatus- 
rehu että painonlisäys. 

Maidontuotanto oli keskim. 7.2 kg eläintä ja päivää kohti. 
Kokonaismaidon keskirasvapitoisuus oli kesäkuulla 3.90 °;„ ja heinä-
ja elokuulla kummallakin 3.87 %. Maitokiloa kohti lasketaan siis 
0.37 r. y. 

Korkealypsyiset lehmät ovat kesäkuun 10 p. ja heinäkuun 7 p. 
välisenä aikana saaneet 0.5-1.0 kg soijarouheita eläintä kohti päi-
vässä. Soijarouheista on laidunpäivien rehuyksikkömäärästä vähen-
netty 1 r. y. kustakin 900 grammasta. Lisärehuksi on myöskin las-
kettu ne tuoreet heinät, jotka lehmät syksyllä ovat syöneet niiltä 
niittonurmilta, joilta heinä on korjattu talvirehuksi. Lehmien on 
arvioitu syöneen 3 kg tuoreita heiniä tunnissa. Yhteen rehuyksikköön 
.on arvioitu menevän 7 kg tuoreita heiniä. 

Taulukko XXI X. Karhun laitumien tuotanto. 
Maidon- 
tuotanto 

kg 

7:1 
3Ialtoa 

Laitumella I 
annettu listi- 
rehu, kg 1 
	I 	n, 

er'-' A bri . 
5'8 	13  I ig• 2. P. 

Lohkon N:o 

Laidunpäiviä ! 

3,
1  
“
r

am
io

tri
te

a  Itelmyksiköltii 

Laskettaessa laidunhehtaarille Smk. 4 000: - arvo, aitauskustan-
nukset siihen luettuna, nousevat 1 aid u nre huyk sik ön t u o-
t ant okus t annukset (8% Smk. 4000:--Smk. 320:-) 
19 penniin, yleisiä kustannuksia ja veroja lukuunottamatta. 



Havaintoja laiduntarkastuksesta. 

Taulukossa XXX 'esitetään yhteenveto erilaatuisten laitumien 
tuotannosta vuosina 1924 ja 1925. Taulukkoon on otettu ainoastaan 
tulokset vähintäin kolme lohkoa käsittävistä laidunkierroista, jotka 
maanlaatunsa y. m. ominaisuuksiensa puolesta ovat mahdollisimman 
yhdenmukaisia. (Poikkeuksena ovat Laalahden sikalaitumet, joiden 
lohkojen lukumäärä on ainoastaan kaksi). Tarkastuksen alaisilla 
laitumilla on tavallisesti käynyt vähintäin 10 eläintä käsittäviä 
eläinryhmiä, joissa kuitenkin usein eläimet ovat olleet melko epä-
tasaisia ominaisuuksiltaan. 

Taulukosta selviää: 1) Laidunmaan laatu ja asema, sen pinta-ala 
ja lohkojen lukumäärä 2) maanlaatu 3) laidunkauden pituus 4) 
laitumien hehtaaria kohti antama rehuyksikkötuotanto (lisärehun 
aiheuttama vähennys huomioonotettuna) sekä 5) lannoituskus-
tarmukset hehtaaria ja laidunrehuyksikköä kohti ja laidunrehuyksi-
kön tuotantokustannukset (veroja ja yleisiä kustannuksia lukuun-
ottamatta). 

Mitä tarkastettujen laitumien 1 aat uun tulee, eroitetaan 
taulukossa neljä pääryhmää, nimittäin: 

Metsälaidun, johon luetaan myöskin kokonaan hoitamatto-
mat, alueeltaan laajat hakamaat. 

Raivatut ja kalkitut hakamaat. Metsälaitumen pelkkä rai-
vaus on jo omiaan huomattavasti muuttamaan laidunkasvullisuuden 
kehitysmahdollisuuksia. Kun puut ja pensaat poistetaan, saavat 
ruohot estämättä käyttää hyväkseen auringonvaloa, sadetta ja maassa 
esiintyviä kasvinravintoaineita. Osa mainittuun ryhmään kuuluvista 
hakamaista on myöskin saanut jonkunverran kalkkia, joka on yhä 
lisäksi kohoittanut niiden tuotantoa. Näillä raivatuilla hakamailla 
on sitäpaitsi olemassa joku kappale vanhaa, laihdutettua peltoa. 

Vanhat niittonurmel. Tähän ryhmään on viety kaikki lan-
noittamattomille niittonurmille perustetut laitumet. Näiden nur-
mien tuotantokyky on tietenkin hyvin erilainen, kippuen niiden iästä, 
maan laadusta, kasvipeitteen kokoonpanosta y. m. s. Tällaisille 
nurmille on yhteistä, ettei niitä ole lannoitettu, eikä aikaisemmin 
laidunnettu, ,ei ainakaan koko kesän, vaan niitetty. Ne ovat sen takia 
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n. k. »niittotyyppisiä», s. o. harvoja, sisältäen etupäässä timoteiheinää. 
puna-apilaa, lauhaa ja röllilajeja. Vasta parin vuoden laiduntamisen 
ja lannoituksen jälkeen ne alkavat muuttua »laiduntyyppisiksi». 

4. Viljellyt laitumet. Viljellyiksi laitumiksi on luettu kaikki 
1 a nnöi tet ut laitumet. Myöskin tässä voisi ajatella näiden 
laitumien ryhmitystä useaan alaryhmään, riippuen viljelyn laitumen 
kuntoonpanossa käytetystä menettelytavasta ja laitumen siitä johtu-
vasta tuotantokyvystä. Siten eivät hakamaihin ja vanhoille niitto-
nurmille perustetut viljellyt laitumet yhtä pian anna täyttä tuotantoa, 
kuin kylvetyt laidunnurmet, vaikkakin ne muutamien vuosien jälkeen 
voivat päästä yhtä korkeaan satoon kuin jälkhnäiset. 

Tarkastuslaitumia on valittu ympäri Suomea ja jakaantuvat 
ne maan eri osille seuraavalla tavalla: 

Pohjois-Pohjanmaa: Metsälaidunlcierto savensekaisella turve-
maalla 1924-4925 (Määttä); laidunkierto lannoittamattomalla niitto-
nurmella savensekaisella mutaturvemaalla 1924 (Määttä); toinen 
samanlainen hiekkamaalla 1925 (Karhu) sekä viljelty laidun (lannoi-
tettu niittonurmi) savensekaisella mutaturvemaalla 1925 (Määttä). 

Etelä-Pohjanmaa: Kaksi viljellyn laitumen kiertoa rahkasuolla 
1925 (Suoviljelysyhdistyksen koeasema ja Latva-Luhtasela). 

Pohjois-Savo: Lannoittamaton niittonurmi hiekkamaalla 1924 
(Nikara, sivutila), toinen samanlainen v. 1925 (Visulahti) ja samoin 
mutaturvemaalla 1925 (Nikara, päätila). 

Etelä-Karjala: Viljelty laidun savimultamaalla (lannoitettuja 
hakamaa- ja peltolaitumia) 1924, (1mmala). 

Pohjois-Häme: Metsälaidun, raivattu hakamaa ja viljelty lai-
dun, kaikki hiekansekaisella savimaalla v. 1925 (Laalahti). 

Uusimaa: Raivattu ja kalkittu hakamaa savimaalla. 1924 ja 
viljelty laidun mutaturvemaalla 1924 ja 1925 (Tusbyborg). 

Kuten taulukosta näkyy on tarkastuksen alla ollut laitumia 
k rikenlaisella m aa n1 a a d ull a, sekä savi- ja hiekkamaalla että 
turvemaalla, niin hyvin muta- kuin rahkasuolla. Muutamassa tapauk-
sessa, kuten esim. Määtässä, vaihtelee maanlaatu melko huomattavasti 
saman laidunlderron eri lohkoilla. Tämä olisi jos mahdollista vältet-
tävä tarkastuslaitumia valitessa. Tarkastuslaitumien 1 an n oit us 
on mieluimmin järjestettävä siten, että kaikille lohkoille annetaan 
samanlainen lannoitus. Tätä ei aina ole voitu toteuttaa tähän asti 
tarkastetuilla laitumilla. Painatuskustannusten pienentämiseksi ei 
taulukkoon ole otettu tietoja eri laidunkiertojen lannoituksesta. 
eikä myöskään laidunpäivistä ja eläintuotannosta, vaan viitataan 
kunkin talon tulosten yhteydessä olevaan selostukseen. Y 11 ä-
pit ola nnoit u k sena on tavallisesti ha kohti annettu 150-200 
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kg superfosfatia, 150-200 kg 20 % kalisuolaa (kovalla maalla 
100-150 kg) sekä 100--150 kg norjansalpietaria. Per usl anno i-
t uksena on annettu ha:lle 400-800 kg thomaskuonaa, 400-800 
kg 20 °/,, kalisuolaa (kovalla maalla 300-600 kg) ja kalkitu k-
sessa on koville maille käytetty 1 000-2 000 kg ja suomaille 
2 000-4 000 kg kallddkivijauhetta. Kalkin asemasta on myös hy-
vällä menestyksellä käytetty tuhkaa 1 500-2 000 kg hehtaarille. 
Suomaiden savetus on ollut 150-400 M3  hehtaarille. 

Laidun kauden pituus vaihtelee huomattavasti eri-
- laidunkierroilla. Pohjois- ja Etelä-Suomessa vallitsevien erilaisten 
olosuhteiden vuoksi on laidunkausi pohjoisessa 2-3 viikkoa lyhyempi 
kuin etelässä. Laidunkausi tulee sitä paitsi viljellyillä laitumilla huo-
mattavasti pidemmäksi kuin viljelemättömällä, myöskin lypsyleh-
miin nähden, kun vaan eläimet ovat laidunkäyntiin tottuneet ja kun 
erinäisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, kuten kesänavetan rakenta - 
miseen, jossa eläimille tarpeen vaatiessa voidaan antaa lisärebua. 

Laidunpäivien lukumäärä hehtaaria kohti on osit-
tain riippuvainen laitumella käyvästä eläinlajista. Metsälaitumilla 
on laidunpäivien lukumäärä hehtaaria kohti ollut 4-8 lehmänpäivää. 
5-10 hiehonpäivää ja 10-15 hevosenpäivää. Raivatuilla hakamailla 
ovat vastaavat luvut toisessa tapauksessa 50 lehmän, 30 nuoren 
karjan, 7 hevosen, 18 sian- ja 160 lampaanpäivää, toisessa tapauksessa 
200 lehmänpäivää hehtaarilla. Lannoittamattomilla niittonurmilla 
on lehmänpäivien lukumäärä tavallisesti 150-300 hehtaarille, muuta - 
massa tapauksessa muutama hiehon- ja hevosenpäivä tämän lisäksi. 
Viljellyillä laitumilla on lehmänpäiviä ollut 200-300 hehtaarilla. 
mutta hehtaarilta saatu maitomäärä on korkeampi kuin edellisessä 
tapauksessa. Tämän lisäksi on hiehon- ja hevosenpäiviä saniassa 
suhteessa. 

Eläintuotannossa on hyvin suuria eroavaisuuksia havait - 
tavissa viljelemättömillä ja viljellyillä laitumilla. Kun edellisiltä 
on saatu 20-25 kg maitoa ja 3-10 kg painonlisäystä hehtaarilta. 
niin jälkimäiset tavallisesti antavat 2 000 kg maitoa ja 100-200 kg 
painonlisäystä hehtaarilta. Tusbyborgissa saatiin vuonna 1925 
3 555 kg maitoa ja 91 kg painonlisäystä hehtaarilta, Laalahden sika - 
laitumista 377 kg painonlisäystä ja sen lisäksi 760 kg maitoa niistä 
lehmistä, jotka väliin kävivät alueella. 

Eläimien päivittäinen painonlisäys lannoitetuilla lai-
tumilla on huomattavasti korkeampi kuin lannoittamattomilla. Mitä 
lypsylehmien painonlisäykseen tulee riippuu tämä etupäässä siitä. 
missä kunnossa eläimet ovat. laitumelle laskettaessa. Lehmien ollessa 
keväällä hyvässä kunnossa, ei niistä hyvilläkään laitumilla voi vaatia 



1:;3 

muuta kuin, että ne pysyvät saman painoisilla syksyyn asti tai osoit-
tavat pientä painonlisäystä, 200-300 gr päivää kohti. Ehtyneitten 
lehmien painonlisäys on vasikan lisäkasvun vuoksi jonkunverran kor-
keampi kuin lypsylehmien. Hiehojen ja isojen vasikoiden painonlisäys. 
on viljellyillä laitumilla 600-800 gr päivässä. Nuorien vasikoiden 
painonlisäys on tavallisesti ollut jonkunverran pienempi, 400-500 gr 
päivässä. Emakoiden .painonlisäys on Laalahdesta v. 1925 saatujen 
tulosten mukaan 400 gr päivässä, kun otetaan huomioon pikkuporsai-
den painonlisäys ennen 8 viikon ikää, näille porsaille tämän ajan 
jälkimmaisellä puoliskolla annettu lisärehu siitä vähennettynä. 2-6 
kuuk. vanhojen porsaiden painonlisäys oli niinikään 400 gr päivässä. 

Lannoittamattomilla laitumilla on nuoren karjan painonlisäys 
huomattavasti alempi, 300-400 gr päivässä, vaikkakin eräässä ta-
pauksessa, nim. Laalahdessa, länsisuomalaista maatiaisrotua olevien 
hiehojen painonlisäys nousi 510 gr päivässä metsälaitumilla. 

Ainoa sareke, jossa erilaatuiset laidunkierrot kokonaan voidaan 
verrata toisiinsa on r e hu yksik k öt u o t ant o a osoittava. 
Metsälaidun ja hoitamattomat hakamaat ovat antaneet 75-200 
rehuyksikköä hehtaarilta. Raivauksen ja kalkituksen vaikutuksesta 
nousee tuotanto 560-900 r. y:öön. Lannoittamattomat nlittonurmet 
tuottavat 700-1 500 r. y. hehtaarilta. Lannoitettujen hakamaitten 
ja niittonurmien tuotanto nousee 1 500-1 700 r. y. hehtaarilta ja 
kylvettyjen laidunnurmien ja muiden laiduntyyppisten nurmien 
tuotanto 2 300--2 500 r. y:öön. Yksityiset lohkot ovat antaneet aina 
3 000-3 500 r. y. hehtaarilta, eräässä tapauksessa esim. siten, että 
lohkoa keväällä ensin syötettiin pari viikkoa, jonka jälkeen se sai 
100 kg norjansalpietaria hehtaarille, kesällä se sitten niitettiin ja 
syksyllä laidunnettiin jälleen. (Nikara 1925, Navettalohko). 

Mitä 1 is är ehuun tulee, on lannoitetuilla laitumilla ainoas-
taan korkealypsyisille lehmille annettu hieman väkirehua keväällä 
ja syksyllä. Sioille on myöskin viljellyillä laitumilla pitänyt antaa 
lisärehua, lähinnä kaurajauhon ja keittiöjätteiden muodossa, etupäässä 

.emakoille ja nuorille siitossioille. 
Taulukon viimeisessä sarekkeessa on lopuksi 1 aidunr e huy k-

sikön t uot ant o kust annuk se t erilaatuisilla laitumilla esi-
etty. Nämä kustannukset riippuvat maan arvosta, laitumen kuntoon-
panoskustannuksista, (aitauskustannukset lukuunotettuna) sekä vno- 
tuisista ylläpitokustannuksista, lähinnä lannoituskustannuksista. Maan 
arvolle, kuntoonpanokustannukset siihen yhdistettynä, on laskettu 8% 
korko. Peltohehtaaria on eri paikkakunnilla vallitsevien hintojen 
mukaan arvioitu Smk:ksi 3 500: --4500: —, aitauskustannukset 
siihen laskettuna. A i t a us kust annus sellaisenaan on noussut 
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Suomessa vuosina 

Table XXX. Summary of the results of yield,s from different types 
Finland (Suomi) 

Erilaatuiset laltu met 
Tito dillerent types 

of ~etre 

1 Laltu men selostn, 	 Tiln. 
Description of pasture 	 Farm 

I 

I. 	Metsillaid etu 	tai 
raivaamaton haka-! 
maa. 

Forest pastura or 
uneleared polun- 
ground. 

1 
I. 

2. 

Ra ivamaton I ttonnonha kn Pohjois-Hämeessä. 

Raivaama.ton luonnonhaka (osaksi suota) Puh. 
jolo-Pohjanmaalla. 

Laalaht i 

Määttä 
» 

Raivattu ja Loi- 	3. 
' 	leittu hakalaidua . 
, II. Cleared and limed 
: 	pasture-graund. 	4. 

Rsivattuja hakamaita Pohjois-llämeessii, osit- 
tain kalkittu, pieneltä osalta ent. peltoa. 

Kaivattu hakiunaa sekä 4 lin laihdutettua tor- 
pan maata Uudellamaalla. osaksi kalkittu. 

Laalahti 

• 
Tusbyborg 

. III. 	Niiit•,,,,,r,,,, 	5. 	Vanha 	lannoittamaton 	niittonurmi 	Etelä- 
, 	(lannoittamat tornia 	Stwossa, eläimet laskettu myöhään laitumelle. 
, 	peltonurmia osaksi.  
' 	ra,ivattua 	haka- 	Ii. 	Lannoittamattomia niittonurtnia Pohjois-Poh- 

maata). 	 janmaalla. 	jnnkunverran 	lauhapitoisia, 	pll 
III. Ilayfleld (rimaa- , 
nured drabk lields. , 	- . i 	Itsestään 	heinittynyt 	uutisviljelys Etelä-Sa- partly c

1 
P? 	pas- 	vessa, 	jonkunverran 	pohjaveden 	vaivaama ture-ground). (kgrostis vulgaris et canma, Phleum p..atense, 

Tdfolium pratense, Aira caespitosa y. m.) 

	

: 	8. 	Lannoittamattemia niittonurmia Pohjois-Puh- 
jantnaalla„ erittäin taikasti hyväksi käytetty. 

Nikara (ulko. 
tila) 

Määttä 

Nikara (pää- 
tila) 

Karhu 

- IV. 	Viljelty 	!uida il 	9. 	Jotakuinkin sama ala kuin N:o 7, mutta useita- 
(lannoitettu haka- 	mat lohkot kalkittu ja lannoitettu sekä muu- 
maita ja niittontir-' 	tamalta lohkolta lauhaturpeita poistettu. 
inia sekä varsinai- 
sia kylvettyjä lai- 10. 	Lannoitettuja 	hakamaita 	(ja 	osaksi 	pelto) 
dunnu mia). 	 laitumia Karjalassa. 	. 

Cultivated pas- 
ture (nzanured pas- 11. 	Rahkasuolaidun 	Etelä-Pohjanmaalla, 	5 loh- 

. 	ture-grounds 	andl 	koa, 	joista 	1 	laidunnettu 	vuodesta 1921, 2 

Määttä 

Immala 

Latva-Luhta-
sella 

• 
scum pasbires). 

tannosta ja laidunrehuyksikön tuotantokustannuksista eri tiloilla 
1924-1925. 
of pastures and of the costs of production for pasture on some farms in 
in 1924-1925. 

3ti 7 2 -- n 	 9 
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tuotannosta ja laidunrehuyksilcön tuotantokustannuksista eri tilöilla 
1924-1925. 
of pastures and of the costs of production for pasture on some farms in 
in 1924-1925. 

Erilaatuiset, laitumet 
The dillerent types 

of pasfure 
Laitumen selostus 

Deserip Hopi 	pastur ,  

Lannoitettuja laiduntyyppisiä ent. niittonur-
mia (jonkunverran ent. 'hakamaata) Pohjois-
Hämeessä. 

Rahkasuolaidun. Laiduntami nen aloitettiin 
v. 1919. Kylvetty timoteita ja apilaa sekä 
vähiin koiranruolioa, nunnipuntarpäätä ja 
nunninataa. Osa itsestään heinittynyt. Kai-
killa vanhemmilla nurmilla ovat yleisiä: 
niittonurmikka ja valkoapila sekä useita muita 
lajeja. Pohjavesi padotaan ojissa, joten vesitys 
aikaansaadaan. Alue salaojissa. 

a. Vuonna 1921-4922 kuntoonpantu kostea ran-
tamaa Uudellamaalla, kylvetty nurmipuntar-
päällä, nurminadalla, timoteiheinällä, valko-
apilaalla, puna- ja alsikeapilaalla sekä koiran-
ruoholla, niitetty 1922-1923 vuodesta 1924 
laidunnettu, pH 5-6, 

b. Sama kuin edellinen. 
e. Samallainen maa kuin edellinen, laidimnettit 

v:Ita 1925, etupäässä hiehoilla. 
Koko vuonna 1925 laidunnettu ala. 

IV. Viljelty laidun 
(lannoitettuja ha-
kamaita ja niitto-
nurmia sekä varsi-
naisia kylvettyjä 
laidunnurmia). 

IV. CultIvated pas-
tura (manured pas-
ture-yraunds and 
haylields and atm? 
.orrn rastvr(s). 

Tila 
Farm 

T,azilahti 

Suoviljelys-
yhdistyksen 
Koeasema 

Etälä-Pohjan- 
maalla 

Ta sbyborg 

Smk:aan 300: 	hehtaaria kohti, kun piikkilankaa on käytetty 
Aidasaitaa käytettäessä piikkilanka-aidan rinnalla ovat kustannukset 
nousseet Smk. 500: — hehtaaria kohti (laitumen pinta-ala 20-30 ha). 

Lannoituskustannuksien puuttuessa lannoittamat-
tomilla laitumilla, on läidunrehuyksikön hinta noussut ainoastaan 
I9-28 penniin. Kun on kysymyksessä sentapainen karja kuin esirn. 
vähälypsyiset lehmät, ehtyneet lehmät, nuori karja ja lampaa`t, voi  

olla järkiperäistä tyytyä jonkunverran alhaisempaan tuotantoon lan-
noittamattomilta laitumilta, mikäli alaa on riittävästi. Viljellyillä 
laitumilla teki vuotuinen lannoituskustannus n. 600 mk. hehtaaria 
kohti eli 20—'30 penniä rehuyksikköä kohti. Laidunrehuyksikön tuo-
tantokustannukset nousivat viljellyillä laitumilla 30-60 petmiin.2) 

Taulukossa XXXI on yhteenveto eri eläimien päivittäisestä 
rehunkulutuksesta. 

Yleiset kustannukset ja verot mukaanlaskettuna. 
Yleisiä kus annuksia ja veroja lukuunott arnatta. 
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Taulukko XXXI. EI i eläinryhmien päivittäinen rehunkulutus 
laitumella. 

Rehuykslköitä vuorokaudessa 

li.otu 	, 
Keski- 
paino 	kausi 

kg 	päiviä 
Tila vuosi 5" 5 7 %.' 

Yh- 
teensä 

, 
Lypsävät lehmät Ay 430 90 T usbyborg 1924 	3.01 1.76 3.771  

8.54 
» 	* » 440 105 » 1925 3.14 0.07 4.24 8.35 
* 	» » 385 77 Määttä, 1924 2.80 1.20 3.52 7.52 
» 	* » 361 71 , 1925 2.5s 1.61 4.20 8.39 
0» L. 	S. 	K. 287 87 Laalahti 	' 1925 2.30 0.99 2.89 6.18 
» 	» , :10); 112 Latva-Luh- 

tasela 192:, 	2.15 0.79 	3.20 6.44 
1. 	8. 	K. 291 81 Nikara 192 I 	2.30 -- 	I 	j 4.15 

342 99 1925 	2.71 11.3. 	2.66 5.78 
274 120 Visulahti 192r, 	2.19 0.90. 5.56' 

8. 270 83 Karhu 10 	2.16 1.191 , 	2.661 6.01i 
Ehtyneet lehmät 1y 367 90 Tushyborg 1.'.21 	3.67 1.76' 	-' 5.43 

440 105 192:, 	110 0.97 5.37 
S. K. 287 87 Lialahti 11125 	2.>"7 0.99, 3.86 

Hiehot 	 AY 297 99 Tusbyborg ' 1924 	2.411 2.76 5.16 
330 133 1925 	2.61 1.04 4.58 

» 308 53 Määttä 1924 2.50 1.20 3.70 
275 80 0 1925 2.20 2.7:; 4.93, 

	 ,L. S. K. 203 117 alaht i 1925 1.84 1.79 3.631 
 	11. 	S. 	K. 243 81 N ikara 1924 2.20, 	P.so 3.00 ' 

196 150 Visulahti 1925 1.78 	1.71 3.52. 
Isot 	vasikat 	. . Ay 214 90 Tusbyborg 1924 	1.90 2.32 4.22 
Pienet 	» 186 77 Määttä 1921 	1.70 1..11, 3.10 

132 76 192:, 	1.211 Luo 2.20, 
Emakot 	 ' Maat.r. 122 120 Laalahti 1925 	1.22 1.16 2.681 
Porsaat 2-- -5 kk » 28 1925 	0.2s 1.39 1.671 
Lampaat ........Maat.!'. 45 151i Laalaht i 1925 	1).13 I 11.73! 
Karitsat 	..... . . , 	» 20 > 1925 	13.20 0.-14 0,641 
hevoset 	 suomal. Iii. 600 1192-11 8.001 
Varsat 	 n. 400 11924 6.001 

jLaidtin- 



Yhteenveto. 

Laiduntarkastuksesta vuosina 1924-1925 kaikkiaan yhdeksällä 
tilalla eri osissa Suomea saadut tulokset voidaan yhdistää seuraaviin 
päätelmiin: 

Laitumien rehuyksikkötuotanto. 

Metsälaitumen tuotanto on hehtaaria kohti 75-200 r. y. Rai-
vatuilta ja osaksi kalkituilta hakamailta on Etelä-Suomessa saatu 
560-900 r. y. hehtaarilta. Lannoittamattomien niittonurmien heh-
taarituotanto eri osissa maata vaihtelee 700— ja 1 500 r. y:n välillä. 

Viljellyiltä laitumilta (lannoitetuilta hakamailta ja niittonurmilta) 
on saatu 1 500---4 700 r. y:n tuotanto hehtaaria kohti Oulun seuduille 
asti. Kylvetyt viljellyt laitumet ja laiduntyyppiset ent. niittonur-
met ovat Etelä- ja Keski-Suomessa tuottaneet 2 300-2 500 r. y. ja 
siitäkin yli hehtaaria kohti. 	 • 

Eläinten tuotanto laitumella. 

Maitomäärän ollessa hoitamattomilla luonnonlaitumilla 20-25 
kg hehtaaria kohti, on viljellyiltä laitumilta sen sijaan tavallisesti 
saatu n. 2 000 kg maitoa hehtaarilta. Tusbyborgifin tilalla Uudella-
maila saatiin v. 1925 3 555 kg maitoa ja sen lisäksi 91 kg painon-
lisäystä hehtaarilta ja Laalahden sikalaitumista 377 kg painonlisäystä 
ja sitäpaitsi 760 kg maitoa niistä lehmistä, jotka kävivät samoilla 
laitumilla. 

Lypsylehmien painonlisäys viljellyillä laitumilla on 200-300 gr 
päivässä, riippuen siitä minkäläisessa kunnossa lehmät ovat laitumelle 
laskettaessa. Hiehojen ja isojen vasikoiden painonlisäys on sen sijaan 
600-800 gr päivässä, nuorien vasikoiden tavallisesti vähän pienempi. 
400-500 gr eläintä ja päivää kohti. Emakoitten painonlisäys oli 
Laalahdessa v. 1925 400 gr päivässä, 8 viikkoa nuorempien pikku-
porsaiden painonlisäys mukaanlaskettuna, mutta porsaiden tähän 
ikään saakka käyttämä lisärehu siitä vähennettynä. 2-6 kuuk. 
vanhojen porsaiden painonlisäys oli 400 gr eläintä kohti iiäivässä. 
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Lypsylehmät antavat vi1jellyillt laitumilla 20-25 kg maitoa 
päivässä ilman lisärehtta. Maidon keskirasvaprosentti on ayrshire- 
lehmillä ollut 3.s-4.o 	maatiaislehmillä 4.0-4.5 0/„: 

Viljeltyjen laitumien kuntoon pano- ja ylläpitokustannukset. 

Viljellyn laitumen kuntoonpano on hakamaassa, raivaus, ojitus, 
aitaus, peruskalkitus ja peruslannoitus mukaanlaskettuna n. Smk. 
2 000: — hehtaaria kohti. Kostealla rantaMaalla, jolla täydellinen 
ojitus oli tarpeen sekä lisäksi maanparannus, peruslannoitus ja laidun-
heinänsiemenen kylvö, nousivat kuntoonpanokustannukset Smk. 
.5,600: — hehtaaria kohti. Lauhatonta niittonurmea laitumeksi muu-
tettaessa, kuntoonpanokustannuksiin jää ainoastaan apukylvö ja 
aitaus, mutta silloin on maalle laskettava paljon suurempi arvo kuin 
edellisissä tapauksissa. 

Aitauskustannukset ovat Snik. 275: —300: — hehtaaria kohti 
piikkilanka-aitaa käytettäessä, mutta Smk. 500: 	sekä siitä yli 
riukuja ja aidaksia käytettäessä, laituineit pinta-alan ollessa vähin-
täin 20 ha. 

Laitumen ylläpitoa varten tarpeelliset lannoit uskust annukset 
ovat n. Smk. 600: — hehtaaria kohti tai 20-30 penniä relmyksik-
köä kohti. 

Laidunrehuykeikön tuotantokustannuk5et. 

Laidunrehuyksikön tuotantokustannukset vaihtelivat viljellyillä 
laitumilla 30-60 penniin. Lannoittamattomilla laitumilla olivat 
tuotantokustannukset 19-28 penniä rehuyksikköä kohti. Näissä 
laskelmissa ei ole otettu huomioon yleisiä kustannuksia ja veroja. 



The control of 
pasture on some farms in Finland (Suomi) in 1925. 

Summary. 

During the last years the question of pasture in the sphere of 
agriculture in our country has become a most burning one. Every-
where meaSures are being taken by institutions and associati9ns for 
the improved cultivation of pasture. Imong the most remarkable 
initiatives which have been taken in this matter, that of the butter 
export co-operative society Valio mayl:› mentioned, the purpose of 
this being to grant cheap loans to the landowners for establishing 
cultivated pastures. The Central Committee for the experimental 
activities of agrieulture commenced these• measures in 1924. These 
activities have comprised partly control of the yield of pastures in 
different parts of the country re which a pamphlet was published some 
time ago, 1) partly the arrangement for large and smaller experi-
mental fields for deciding questions re manuring & c. 

The present publication is a continued account of the pasture 
control begun by the Central Committee in 1924. It comprises a state-
ment of the developments of modern cultivation of pastures in the 
country from the end of 1880, when the first symptoms of interest 
in this matter were perceivable. The publication further contains 
tables and graphical maps re rainfall and conditions of temperature 
during the two years of control, 1924 and 1925, as compared with 
the normal rainfall and temperature (page 8 ff.) and tables showing 
the yield from the pastures on the different farms. 

The same method has been used in the control of these pastures 
in 1925 as during the preceding year. Some details re the method 
will be given in the references to the English prkis of the publication 
re the pasture control in 1924. The pictures given in the text of the 
various spheres of control are provided with English text. 

The results of the control in 1924 and 1925 can he summarized 
in the following conclusions: 

1) CHARPENTIER: The control of pasture on some Units in Finland (Suo-
mi) in 1924. English summary. Notice N:o 3. The Control Committee of 
tho oxperimental activities of agrioniture. Helsinki—Helsingfors 1926. 



The yield of pa,qtures in lodder-« n 118. 

The yield from forest pastures amounts to 190-200 fodder-
units per hectare. From cleared and somewhat limed pasture-grounds 
550-900 fodder-units per hectare have been obtained in the south 
of Finland. The yield from unmanured hayfields in different parts 
of the country ranges between 700 and 1 500 fodder-units per hectare. 

From cultivated pastures (manured pasture-grounds and hay-
fields) a yield of 1 500-2 000 fodder-units per hectare has been 
obtained even up in the neighbourhood of Oulu (Uleitborg). The sown 
and cultivated pastures have in south and middle Finland amounted 
to 2 300-2 500 fodder-units and more per hectare. 

Production of animals on pastures. 

While on uncultivated pastures the quantity of milk obtained 
per hectare rose to 20=25' kilos, the cultivated pastures generally 
yielded about 2 000 kilos of milk per he,etare. On the farm of Tusby-
borg in the province of Nyland 3 555 kilos of milk were obtained in 
1925 and in addition 91 kilos of increased weight per hectare, on the 
Laalahti pig and sheep pastures 320 kilos of increased weight, and, 
in addition to this, 650 kilos of milk from those cows that had also 
grazed on t hese pastures. 

The milk-cows show, owing to the condition in which they are 
when turned out to graze in spring, on cultivated pastures, a daily 
increased weight of 200-300 grams per animal. Heifers and older 
calves, on the contrary, increase 600-800 grams in weight per day, 
younger calves usually somewhat less, 400-500 grams per animal 
and day. The increase in weight of the mother sows was in 1925 
on Laalahti 418 grams per day, the increase in weight of the smaller 
pigs is given before they were 8 weeks old, but exclusive of the auxiliary 
fodder which they received up to the said day. The increase in weight 
of the pigs 2-6 months old airnounted to 397 grams per animal and day. 

The milk-cows show on cultivated pastures a daily production 
of milk of 20-25 kilos and more without any additional concentrated 
fodder. The average fat content of the milk on pasture has been high, 
for cows of ayrshire-race 3. s-4.o per eent, for cows of native-race 
4. o —4. 5 per cent. 

The costs of estaldishing and maintaining cultivated pastwes. 

The cost of establishing cultivated pastures when clearing, ditch-
ing, fencing, ground-liming, and ground-manuring are ineluded, 
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amounts to about 2 000 Fin. marks per hectare. On swampy lake-shore 
where complete draining, soil-improvement and ground-manuring, 
together with the sowing were made, the costs rose to 5 600 Fin. 
marks. In transforming a hayfield which is not mixed with Aira 
caespitosa to pasture, the costs are confined to auxiliary sowing 
and fencing. 

The cost of fencing amounts to Fin. marks 275: — 300 per hectare, 
when barbed wire is used, but to Fin. marks 500: — and more when 
wooden fencing is used. 

The cost of manuring for maintaining a cultivated pasture 
amounts to a,bout Fin. marks 600: — per hectare or 20-30 pennis 
per fodder-unit. 

The costs 01 production per fodder-unit (3/ pasture land. 

The cost of production per fodder-unit of pasture ranged on the 
cultivated pastures between 30 and 60 pennis. On the unmanured 
pastures the cost of production amounted to 20-25 pennis per fodder-
unit. En these calculations general expenses and taxes have not 
been taken into account. 

:1072 -25 	 10 



KARTTA I. Normali-sademäärä Suomessa laidunkauden aikana. Keskim. sademäärä (mm) huhtik. syysk. 
aikana vuosina 1886--1915 eri osissa valtakuntaa. 

MAP. 	1. 	Normal rainfall in Suomi (Finland) during Iho period of pasture. Mean rainfall (mm) during 
the months of April— September in 1886 1915 in ditferent parts of the country. 

SELITYS: • Laidunkoetila EXPLANATION: • Experiment yard of pasture. 



KARTTA II. Keskim. sademäärä (mm) huhtik. -syysk. aikana vuonna 1924. 
MAP. II. 	Mean rainfall (mm) in Suomi (Finland) during the months of April September in 1924. 

SELITYS: • Laidunkoetila EXPLANATION: • Experiment yard of pasture. 



KARTTA III. Keskim. sademäärä (mm) huhtik.— syysk. aikana vuonna 1925. 
MAP. III. 	Mean rainlall (mm) in Suomi (Finland) during the months of April—September in 1925. 
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