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Onni -Pohjanheimo, Pohjois-Savon koeaeema 

Yaija Kurppa ja Paula Lohil-oski, Valtion maatalousk2mian 

- 'Ohran jyvien -2-vitamiinipitoisuus tuleentuniscY,  
eri vaheiesa 



Ohran jyvien E-vitamiiniithisuus tulcentumisen eri vaiheissa 

ilhasraPpeutumaa esiintyy eläinliä varsinkin sykerrisin uutta vil-e  

jaa syötettäessä. Siksi on oletettavissa, että tuoreessa viljassa 

on jokin tekijä, joka edistää libasraPpeutumea. Taudin syytä ei 

ole yksiselitteiFAsti selvitetty, Sen hoitoon käytetään E-vita-.  
miinia ja seleeniä. 

r'riräiden tutkijoiden mukaan taudin aiheuttaa lähinnä E-vitamilnin 

Puute. On esitetty, että varhain puidussa, kesken tuleentuneessa 

viljassa' E-vitamiinipitoisuus on alhainen, ja että sen määrä .  li-

. sääntyy viljassa varastoinnin aikana. Tästä johtuisi iihasraPpeu-

tuman esiintyminen 

Toisten tutkijoiden mukaan tauti johtuu pääasiassa seleenin puut-

teesta. Analyysituloksilla onkin vahvistettu, että rehussa, jota 

syötettäessä eläimet sairastuvat ilhasrappeutumaan, on vähemmän 

seleeniä kuin vertailurehussa, josta ei tautia aiheudu. Tämä ei 

kuitenkaan selitä Syksyisin esiintyvää lihasrappeutumaa. Seleenin 

Määrä ei voi lisääntyä viljan ollessa varastossa, kuten voidaan 

ainakin teoreettisesti ajatella E-vitamiinin suhteen. E.Ilkä selee-

ni saattaisi varastoidussa,tuleentuneessa viljassa olla eläimille 

käyttökelpoisemmassa muodossa kuin tuoreessa viljassa Sitä ei 

kuitenkaan taual.lisella kemiallisells seleenin maärityksa 	voi- 
da 

Viljassa.voinee olla tekijhitä, joiden. vaikutuksesta E-vitamiinin 

ja seleenin tarve on suurempi kuin normaalisti. 7:orjuuajan usein . 

epäedullisissa sääoloissa ja sittemmin_ varastoissa Saattavat vil-

lan rasvan tvydyttämättömä r,:svahni-)ot, hapefJtua, härskiin'ty 

tvy vttämttömjen 
la ?1:;irlen harettiltu.3n. 	.2_svae,:sa. Villan rasvan 15 

vitanni-o hal7).?ttu uteeri 'kriku -Va moni 
	

ui. ko1a 
, 	eRirn. 'tcu3, 	se 	ilman happi 

(jauhetu vilja on. alttiimpaa kuin .Liauhamaten). 
• 



Myöskin voitaisiin ajatella, että uutisviljaSsa on Sellaisia ai-

neita, ns, antagonisteja, - jotka vaikeuttavat Joko E-vitamiinin 

tai seleenin,tai_mölempien hyväksikäytt3ä. E-vitamiinin antago* 

nisteja on löydetty alfa-aIasta ja eräästä papukasvista: Näiden 
, 

antagonistien rakennetta:ei kuitenkaan vielä tunneta. 

mässä tutkimuksessa on otettu tarkastuksen kohteeksi yksitedellä 

.esitetyistä syistä,- jonka oletetaan edistävän.lihasrapDeUtumaa. 

.0hran,E-vitamiinipitoisuus on määritetty tuleentumisen eri vai-

heissa ja varastoinnin aikana.- Saadun tulOksen mukaan ko. vita- • 

miini muodostuu ohrassa jo varsin varhaisessa vaiheessa ja päin-

vastoin-alenee varastoinnin aikana jo joulukuuhun Mennessä, joten 

tulos ei vahvista sitä käsitystä,'että uutisviljan F-vitamiinipi--

toisuus normaalisti olisi alhainen :ja että tämä edistäisi syksyi:-

sin eläimillä esiintyvää*lihaerappeUtumaa. 

Aineisto: 

Maatalouden tutkimuskeskuksen Pobjois-Savon koeaseman koekentällä 

Maaningalla kasvaneesta Etu-ohran halmeesta korjattiin kesällä 

1972 viikon välein neljä näytettä, kukin 200 tbähkää. Tähkät kor-
jattiin ylimmän korrensOlmun alapuolelta taittaen siten, että tah--

.käryhmä, edusti halmeen sen ajankohdan tuleentuMisvaihetta.• Tähkät 
suljettiin . muovipussiin ja lähetettiin tikapostipaketissa Valtion. 
Maatalouskemian.  laitokselle, :jossa määritettiin tälikistä irroite- 
tuista jYvistä 	 alfatokOtrienoli- 
pitoisUus).. Tjähkänä3ftteiden lisäksi .toimitettiin samaan lpääritys-
sarjaan vielä -kaksi täySin tuleentunutta jyvän vtettä samasta. hal- 
meesta. 

Näytteiden korjunajat ja tuleentumisasteet oiivat 
1' 	Korjattu 17. 7. 

7.sv1:)sto1 yleisväri vaalennut mutta 	vthreä, Kakst; v ln-. 
tä -lehteä vielä•kolmnan vihretä kolmas i. nuo] iksi ke'JJastunut, 
var!hat -0ääosin tai kokonaan kelaatuneet. 
Tähkä vaalean vibreä

Jyvä 	
, 

kooltaan täVsin kehittyneen :näköinen, elkäpueleita - Valean 
kej_tainn tai heikosti vibertv, vatsanuolelta 	 sel-• 
västi vihraä. Rakentee3t2.an 	bel -onsti taitt1.1_va, -1.;=.;us 92:11 

inaainen osin maitomainen gäyt korjattiin -  siis maitotulen- 
vestn 



Korjattu •24. 7. 

Kasvuston•  jo kell- ervä,,  Ylin lehti useimmissa vielä' 
pääosin vihreä, jonkin ',i-erran. kärjestä. tLi 'eunoilta .kälven- 

milti. oko lrii kalvennut n_ut -lehdet - kokc 

naan i,calvenneet tai tels-en tyvessä vähän - vihreätä. Korrenylir 

osa, yliMMän Solmun ylä:puoli useimmisda vihreä tai_,va.alean vi-

reä..'Joissakin seuraavakin korren nivelväli vielä kökonaan ii 

osittain-  vihråä 

'Tähkä:hyvin vaalean vihreäoisSakin jo miltei vaalean kålta 

nen,.vain heikoStivihertäVä, vleensäfvielä pysty tai vähän 

pystyätä sivuun 'painunut, eräissä jo vähän nUokkuya. 

:jyvä selkäpuolelta vaalean keltainen, vatsapuolelta osin viher-

tävä,; Rakenne pehmeähkö,.sisus taikinamainån, osin maitomainen. 

J1i vielä täysinkeltatuleentumisaåteella. 
Jyvien vesititoisuus -47.7 %. 

Korjattu 31. 7. 
'Halmeen yleisväri ;Jo'tuleentunden kauniin vaalean kellerVä. 

TYlonissa korsissa kuitenkin vielä ainakin' ylimmän solmun yläDtio-

lella vähän; vihreätä, 

'Tähkät useimmissa korsissa kokonaan vaalenneita, jotkat jo i.eik  

kuuvalmiin näköisiä nuokkuvia. Jyvät irtoavat jo helpdsti

kistä, mutta rakenne Vielä.Pehmeäjikö, 'Sisus kuiVähkon taikina 

Mainen, joissakin vielä vähän- maitomaisuuttakin.. Jyvät yleensä 

keltatuleentumisasteella. Halme miltei leikkuuvalmis. 
: Jyvien vesipitoisuus ,337'!0..• 

4. Korjattu.  7.. 8.• • 

:Eläimeen yleisväri jo tuleentuneen vaalea, hieman_ruskebtavan 
1uutamiSsa k.-:'rsissa vielä ylimmän sclmun 

la vähän vihreätä, useimat kokonaan vaalPntuneet. 
Tähkit -1-lemmän tai vä-nemmän sivulle tai alaspäin tairuneitä, 

Jyvät .irtoavr-i.t helposti.thkstä kovi 	ka'Jkca 
murtopita kuiva . jauhcin n. Jyvät posin 1 

tuleentuneit. g,lne ilkullnuin 
Jvvi. f.m 	it,mus 	1 



.Puitu 11. 8. 

Jyvien annettu kuivu a asuinhuoneen Iämnöisesåä kuivaSsa - huo-

..neessa noin 1 •kk:n':?:iani 

Puitu täy-stule'ent'uneeräll,,.itulentunut va-rästocåa. 

Jyvien vesipitoisuus> 	1 5. 

Puitu 1 . 8. 

Kuivattu noin 50-55°C:ssa lämminilmakui.Turissa. Varastoitu 

kylmässä viljavarastossa, noin kuukauden ajan ja sen jälkeen 

lämPimässä huonsessa n. 2 viikon ajan. 

Jyvien vesipitoisuus 8.5 '4. 

YÄyte n:o 6 säilytetty jyvinä 4- o:ssa, analysoitu 15.11.. 

1000 j.P. määritetty kaikista vasta talvella usean kuukauden 

varastoinnin jälkeen. Jyvien vesipitoisuus kaikissa koejäseriesä 

sama noin 10 f,„' 

Edellä esitetyt jyvien vesipitbisuudet ovat tuloksia määrityksis- _ 
tä, jotka on tehty Valtion maatalouskemian laitoksella E-vitamii-

nin määrity1:-sen alkaessa. 

Näytteet lähetettiin Pohjois-Savon koeasemalta 1.- aarin,c:alta Valtion 

maatalouskemian laitokselle Helsinkiin muovipusseisga, joissa 

näytteiden vesipitoisuus säilyi todennäköisesti jokseenkin muuttu-
mattomana. 

atkuu seuraavalla sivulla ) 



Tulokset: 

ITäYte 	Korj.aika 	1000 j 
	

kui- 
n:e 
	

va-aineessa Jrig/kg 

1. 17.7. 26.7 55.1  50 

9. 24.7. 33.4 47.7 48 

3. 31. 7. 35.0 33.7  50 

4, 7.8. 3.5 19.1 	• 4(--) 

.. 11.8. 34.8 6.1 46 

6, 11.8. 35.1 8.5 50 

7. 11.8. - 8.8 37 

Tuloksista ilmenee, että .ohran jyvien E-vitamiini-pitoisuus kui-
va-aineessa on ollut jo - varhaisella maitotu-leentumjsasteella Ybtä 

suuri kuin tuleent=isen myöhemmissk-:_n -  vaiheissa.  

Tutkittujen yvien 8-vitamiininitoisuils on :5""Maa suuruusluokkaa 

kuin tssä ominaisuudessa hyvänä pidetyn täysin kehittyneen Yl-
jan E-vitaiinieitoisuuden tunnetaan yleensä olevan. 



Erkki. Virtanen 	Onl.. Phjänheimo, -Pohoia-Savon. kdeas'elta 

Elsi Ettala, Ketialinhcidolq tu'tki=slaitos 

- Säilrehuruokinan ja -I.aidun.r.uokinnal.'i vtai5u 

_ kes.ållä- 1974. 



äiIehucuokinnan jalaiduntuokinnan vertailu. 

IvEr17,:n kotieläinhoidon tutkiuslaitoksen ja Pohjois-Savon koease-
= yhteistutkimuksena suoritettiin Pohjois-Savon koeasemalla säi-

lbrehu- ja laidunruokinnan vertailu kesällä 1974. 

Koe järjestettiin ryhmäkokeena, josSa oli-2 kuuden äy-lehmän ryh- 

rrää 	SäiIörehurYhMä. 1,,laitotuotö1Set ja .säiIörehUtvb- 

män - lehmien rehunkulutUs punnittiinfläivittäin. Kunkin.koelehmän 

maidosta tehtiin:rasvämääritys 5 päivän välein ja valkuais- ja 

maitosakeriMääritykset -:10 .päivän välein. 

Säil;jrehuryhmän lehmät 'saivat ulkona tarhassa vapaasti .säilörehUa:. 

Säilörehu 'oli 15.6. 	:väl5senä. aikanä edellisen vuoden - 
satOa lja,.J 	14.8. välisenä aikana vuoden 1q7.4 satoa 1Tave- 

tassa annettiin heinää 2 kg/lehmä/pV-..ja .1=pionihaPolla. säilöt-. 

.tyä ohraa niin paljon, että sen ,sisäitämä ry-määrä korvasi:koko-

naan: 10 maitokiloa ylittävän tuotoksen aiheuttaman rv-tarPeen. 

Laiduntvhmän lehmät sal. Vat pe-Wätään laidwiruohoa.. 

LaidUnryhTlän. lehMät tuottivat, keskimäärin koeaikana 
toa 	k,9,-  4 ,0 maitoa lehmä kohti päivässä enemmän kuin. sä- 
lötehuryhmän -lehmät. - 

don, rasvaprosentti oli laidunTlehm-iTlä seTvästi ko-,?keaMp5 
Säil:dreburyhmän•lehmillä. PänVastoj'n-kuin aikaisemmisa kökeissa 
1q71-73 säilöreburyhmän.lehmjen. maidon valkuai.spitoiSuils oli ko-
1eaJnui kuin laiduniehMien..Myöskin säil?irehuruoknalla olleer• 
letilnien.ITIaidon .m0.itosokerip:i,toisw).s ol:LkörkeanDi. kLi pelkällä 

  laidunruokinhalla. oTleiden. 

SäiIrehurvhMän lehmät*sivät kesk 	kohi avass 
48.6 kg äflrehua, 1.5 „g heinä. ja • 4.1- 	pro.o.imilhapolla 
sijJi, ohraa'.'Vuoden i7' .sadosta teht- 	lehfflät 

12 :1<-.g.  • I.Phmää kohti 'äiräsä enemmän. kuin .0ellis'en.  vuoden 

2,ä,11 -12ch-åryhmän lehmien. enecian saanti vstasi 

!saanti,ylitti tar.Deen keskinärin  
246  



K:Oelehmien rUbkinta.. 

JOkDAYTO 

-Mi2TK:n kotielinhoidon tutk1rhus2_a1token ja Pohjois-avon koeaceman 

'yhteitutkimuksena jatcetti an Pohlois-avon koeasernalla säilörehu-

ja laidunruoki=an vertailua kesälli.ä.  1974. 

.X.Q.AR,-R,SmET,Yrn • 

Yaretelmät ja  koe-eläimet 

. Koe järjestettiin ryhmkökeena,. -jossa 'oli 2 kuuden ayrehire-lehmär 

säilrehuryhmä::laidunryhmä. Koel-ehMien'mötuotokset . 

la säilörehuryhmän lehmien rehunkulttus:purnittiin DaJ 1Tan. oe, 

.lehmien maidoista määritettiin rasvapitoisuudetokä 5.„ päivä sekä' 

valkuais-.ja maitosokeripitoisuudet joka 10. :päivä.:  

KoelehMien keskimääräinen, eippaino «ii 183 kg japoikmisesta - ko-
ireen alkuun oli kUlunut keskiMäärin 124 nv Koeryhmät muodostet-

tiin mahdollisimman,h:yvintoisiaan vastaaviksi'. ._Koko koeaika kesti 

yhteensä' .85 Päivää; 

Säilörehuryhmän_lehmät pidettiin ulkona tarhassa, jossa.ne.saiVat 
sydä'va-oaastisäil7.5rebila. Heinää.anettiln .2. kg/lehmä/Pv 

sen • sisältmä ry~ korvasi 1C' maitokiloa, - 
ylittävän tuotoksel'i aiheuttaman ry-tarpeen' kokonaan eli.nS. 3/3 ta-

son mukaan. :Kunkin "..ehMärn saarnat ob-(määrät tarkistettiir 5 pä.-
v?-in välein 4 % -raitotUotoksen 

Tgaidurryhmänlehät saivat pelkästään 	 L,,aidunta tar- 
jottiin 	kaistona irkien_r, fttäVä;:in, Mutta ei . tuhia5le 

käyLtMn. 

re'1U.t. 

rehuruokinrIalla olleille lhnillc svötettiin kokeen-,ailmna 
k.,,.hdeniaista säilör.ehu 

	
kePn. alus, 5. - 6.oJ1kan 4,.0. 7.' 

••-saakka ivtettj.jn 71.1olen 1 
	

,3.dosta tehtyä- 



oli korjattu tiMoteivaltaisilta-soviljelyksi'ltä..:28.. 

:välisenä-aikana:la säiltty 

käytetty -Oropionihapon . ja-muurahaiSbapon seosta-suhteessal 

lo-npuoSan aikana. -10. 7:.H;14 8, käytett'lin - vuOden 1974  
sadosta-HSen.Hensimmäisestkniitösta(korjattU 120 -24. 6.:Y.tehtyä 

'säilövehua.:Rughb korjattiin hietamaiden timoteiValtaisilta.nurmil- 

ta:ja ääiIöttlin-muovipakettiin..- §äilöntäaineena käYtettiin 

Iivosta. Nurmille keli- ja fösförilannoitu1sen'.1isäksi annettiin 

ketypPeä/kesä- 

.:Ohra 'jota säilörehuryhmän Iehmille-annettiin oli säilötty tuoree- 

na propionihapolla. Ohran kosteus syötettäeSsä oli n.28.5.1,. 

Heinä oli hyVälaatuista paaIattua timoteiheinää 

faitumet olivat '-pääasiassa vanhoja nurmia, joiden kasVilajisto.oli 

hyvin kirjavaa sisältäen niittynurmikkaa, juol.avehnää,-•'timoteita... 

ja i3aiko1n:voikukkaa, Laitumienmaalaji oli hietaa. KaTinja fos-

forin lisäksi annettiin lait=ille n. 250 -300 kg ty,-,Dpeä./.11a. Lai-

tUmien kasvu oIi:hyvä. eikä missään vaiheessa - ruohosta ollut puu- _ 
tetta. 

aidontuotan.to  

Kokeen alkuo,,'an aikana 15. 6, - 10. 7„ loppuosan aikana 15. 7. 

14. 8. ja koo kokeen aikana laidunr:rhamän lehmät tilottivat keski-

määrin 2 k, 1 kg ja 1.5 kg enemmän maitoa sekä 3.9 k , .1.4 kg 
ja 2.7 kg 4 51, mait 	ene=ä'n lehää kobti päivässä kuin säildre- 
hu-ryhmän lehmät. 

NaidoY1 koostumus 

Rasva -0 

-nasyawosentti laidunryhr.!:a 3ehTn.iljä oli s s1v- et i korkean 

keskiijy-jr .73 	sf;,..ilbrF,huryhnän leLmMä - keski- . 
.maarin 	29. %. Varsinkin-  lai..'..unkaud'en alussa laiduniehn 
'maidol -i-asvapitöisuus'oTi korkea.-  Säilörehturuokinrall'a - ol3eidey, 

ui 0.1- 	a siirryttäessä 
sarlar. v,Inden sadosi 	säiJ örehua. .1,iaidon. rasva-. 

tlitoisuus 	 %?i_E'P:^1M:Y 	kUi.n 
n i.dijinn3,11a:, • • 



_12riellisistä. vuosista (1971 - 73) poiketen ,,,,ilärehuruokinnalla 
olleiden lehmien maido1 iralkialsniteisuus oli keskimäärin 0.22 
1:orkeamni kuin laidunruokirnalla olleiden lehmien., Säilörehuruo- 

kinnalla olleiden lehmien maidon valkuaispitoisuus nousi 0.11 	J1.i. 
kun siirryttiin syöttämään saman kesän sadosta tehtyä säilörehua. 

Tällöin ero pelkällä laidunruokinnalla olleiden lehmien maidor 

valkuaispitoisuuteen oli 0.36 nrosenttiyksikköä. Alkukesästä 

kun säilörehuruokinnalla olleille lehmille syötettiin edellisen 
vuoden sadosta tehtyä säilörehua säilörehu- ja laidunrybmän lehmi- 

en_maidon-Valkuaispitoisuus 

osan säilörehuryhmän maidon 

tää edellisvuosia korkeampi 

oli lähes sama :(taulukko 1 .) Ainakin 

korkeasta valkuaist)itoisuudesta selit-

ohrataso. 

Kaitosokeri-7  

 

   

,-f:laitOsokerinitoisuus oli säilörehuruokinnalla olleiden lehMien mai-

dosåa korkeamni kuin laidUnrUokinnalla olleiden. 'Korkein maiteSo-_ 

kerinitoisuus oli säilörehuryhmän lehmien maidossa., kun svötettiln- . 	_ 	. 
edellisen vuoden .Sadosta tehtyä säilörehua. 

Säilörehuruokinnalla olleden_lehMien rehunkulutus• 

Vuod en 1974 sadasta tehtyä' säilö.T:ehud lehmät söi.vät 
12 ku tuoretta ja 1:4:kg Säilörehun kuiVa-ainetta enemmän lehmää 

kohti näivassä kuin :vuoden 1973 sadasta tehtyä sä.ilörehua.. Säilä- , 
rehun Syönti keskimäärin koko.koeaikana o11- 46.6-kg/lehmä/r,V. 
..äilörehnryhMän.heinän, kulutus oli n, 1.5 .kg/lehmä/-öv 
js ohraa lehmät saivat ke-skimä.ärin 4,1 kg/lehmä/ 

Säilörehurucikinnalia . 	 hM e,"11 	-( 

:;:.aakavalkuaisen: saanti ja tarve 

mnerr.i.a.n saanti keen-alkuosan aikana i aivan vastannut lehmien 
ta-yett, mut 	'kokeen'Ior-buosaY1 (uUden paketin) aikana s,anti 



ylitti tarpeen noin -puolella T_'e12u:7keik15l1ä.. Kesl,rimaärin -koko 

..kokeen aikana enrgian•saantt vas'Gas. .:Garvet:ta. 

' Sulavan raakavaJ kitaisen saanti ylitti Selvästi tarpeen koko 

kokeen' aikana-, keskimääy.: 	247'9::i1a', mikä vastaa 4.3-:n. 

% --, maitokii.op sulavan raa,Tavalk_Uaisen t.=vetta. 

*SäilörebUruok''nnalla oll.e.j..den lehmien eloPainois3a ei tapahtu-

nut merkittäviä Muutoksia. ")en sijaan laidunIehmt jonkin. ver-

ran laihtuivät. 
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Onni 2ohj.anheimo, Pohjois-Ravon kocasema 

iv!?.an routantuminen ja timotein talehtiiminen 

Tuir)ksia .tutkimukses'6a•talel-ta 1973 - 74 



rjriaan. routeantuminen latj motein 	 zehtiminon 

T-uloksia tutkimuksesta, 	l'a 1Q73 - 74 

1(1.1i._VEL-a.' ne- 'Ro-Udan .  Yli-nimi Routa. Tirnotet 
Oåtg kg,-/ha, .SYVy:y.S 'maan r 1  siditäh'.kä,1.3e 

25..6.: 	cm 	;0'0 	kokon. 

.I3 man keinopeitett,5„. 
lumiDeite 10-29.10. 
ja 1.11-73-30.4.74 
luMi-p .eitepä.iviä 188 

.Yineraälivil 
T)eit.ettyniä 193 
26.10.73-6.574 

• 

4460 

5200. 30 .22.6.  
3.Iaatikkoeite, 

Peitettyn: 193 'vrk. 
26.1.O.73-6.5.74 3990 	40 	-15.5 	25.5 	95.6. 

Timotei kylvetty 10,8. .Vuonna -73 licastustosta korjattu, kela-
. siluptrilla 3 satoa, 11,.6., .20.7.. ja 30.8.. Lannoitus -73: 
kev. 667 Ytir, 2 sadalle 300 Nos a 3. 	e 300 No s 
265 11 

. 1,, -Umipeitteen. vahvuus , lum1De1tPpäTLvi en luku;  aan.  
svvvydessiku-nkin kuukauden lopussa 	23 	ja uiniil5ti- 
lat 	pinnalla on esitetty cheIsessa taulukossa NititaUkset- 
telity samalla kentä3 lä Samalla tasolla' sr1snlaisissa oloissa 
50 m:n etäi.syydell ä koesaral ta. 

?etteet, rq1neraal1v -;1.1a ( "Yrhuntal ja," ) 10 cm vahva, ja, laatikko 
sijoitettiin- :QaikallPen. 2610.-73,; .Ka:svusto 	iteltiin S1 	ennen: 

. 	nt o eenil la.  ( 	cOl 	. 12-  ly/ha) 	et peitti ' 
- 	.cm vahva suo jas 	(C0() luMikerros : 	 s'en a13a 

maan pirL .nall a 
1)pral1viil a-neit t e-Eh. koko 2.5 m 	m 	1;41 	akäl-rck- 

sen nU.1.1e 3 evi t et, t iin 'musta 	mm:n.muo 	jaU;E:1- nris ,:gkerros 
e 	na:å.3tpäin. Se kiinni tettlin aikoillee-n 

ki 	ittti irunoi 	-rxri.u.-- 
-FEquilla Maahan, 
T4i ko : 	1 "(5 tri x 2 	m - 	korkeus 0 5 r 	Sdinät 
vuistaJ aua, 1 an'si 3 rmi vplivaa- y 5-ni-~tae_n 



.ata vaneria. Tällaisen laatikon. kannen päältä oli helppo .lakais-. 

ta lumi pois, eikä.vaIkeakansi aikaansaanut ympäristöä merkittä 

västi: korkeampaa lämpötilaa laatikkoon auringonPaisteella. laati-

kon kannen läMmöneriStyskyky olLvähäinerilUmipeitteen.eriStysky-• 

-kyyn verrattuna, ..Näin saatiin aikaan' luMipeitteetön - koeruutuy -jon-

kä kohdalla maa l'outaantui, kasvustoä millään-tavoin.vaurioittaMa. 

MineraaliVillateitteen alle ja laatikkoon 'asetettiin (26.10.73). 
.maan:pinnailä..minimimittart, Minkä 'Minimi luettiin,.kunpeite ja 

-laatikko poistettiin -(6. :5. -74). .. 

:Vaikka.  keinållisesti. peit.etyt alat,.ruudut, olivat melko Pieniä, 

.aikaansaatiin-niillä selvät erot maan routaantumisäen. 

lumettomana pidetyn ruudun kohdalla maa routaantui 
, 	• 

• -nakin 4.0 cm syvyyteen..-.Tässä'syvyydessä oli roudan alaraja, kun. 

-laatikko. poistettiin 6. 5, 74. Maan pinta oli tällöin .jo sulaa 
noin-  5 cm:n Vahvuudelta. On todennäköistä, että routa oli sula--

nut tällöin jonkin verran myös alaosastaan. 

Peitteettömällä kohdalla, vain luonnollisen koskemattoman lumi-

peittäen alla olleella osallaoli samaan aikaan • 6. 5, -774 routaa 
.11 p=n'syvyyteen asti. Routa oli siis 'sulanut alaosastaan tuohon 

-aikaan mennessä jo.  lähes 10 cm ?  • sillä Syvimmillään maa routaantUi 

'ko. pellolia.samanlaisen kasvuston alla noin 20' cm:n syvyyteen. 

Karhuntaljapeitteen kohdalla oli maa peittäen poistaMisen aikaan 

täysin rOudatönja on ilmeistä, että maa ei tällä ruudulla rou-. 

taantUnut missään talven vaiheessa lainkaan. 

Koe osoitti, että timotei voi talvehtia routaantumattomassa.maaS 
sa pitkän pimeän ajan - menehtymättä. Tällaisissa oloissa talveh.--. . 
tnut, timoteikasvusto tuotti selvästi runsaäfrnari heinäsadon (ti-
motein tähkälletulon aikaan korjatun2-  kuin routaantUneessa maas-. 
så talvehtinut kasvusto. RuUdulla, jolla aikaansaatiin maan melko 

.syvä routaantuminen, kasvusto kärsi lumen lähdön jälkeen selvästi 

:vaUrioita. Vihi-eänä talven säilyneet lehdet kelIastuivat, vaale-

,riVat ja kuihtuivat enemmän tai vähemMän, kasvuston Väri oli aluk-

si-osittain Punerva myöhemmin ke-1.1ervä tai ruskea. Kasvien maan- 
.päälliset osat k;-irsivät ilmeisesti veden puutetta jwriston olles-

sa jäisessä inaassa ja kasvusta kuivassa kevätahavassa ja aur1n2;on 
paistäessa. 

F:aan youtantuminen ei o3e 	ivehtimisel-e lumen alla 
.välttämätöntä. 



Pohjois-Savon. ,k9eacema i974 

Mimotefw.talvehtiminen 	973 	74 ( jatkoa ) 

Talehtimisolot 

17:uukausi 

1973 

:Lunta 
Crn 

Lumie 	-i:5  
-näiviä 

Naan lii-
tila 20 cm:n 

-0 syvyydessa 0 
tila lumen 
i-)innalla 00 

y 3 20 1.0 -17.0 
xT 15: - 19 0.4 -22.7 

xTT 34 -  31 0.0 -35.4 

1974 

60 31 0.0 -29.0 
TT  65 28 0.0 -16.6 

ITT 73 31 0.1 -21.5 
IV i6 30 0.1 -17,0 
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