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SUMMARY 

The study  has  been carried out to  determine 
how successful  spring  or  autumn sowing  with 
Betula  pendula  Roth seeds is  in North Finland,  
and what is the effect  of urea fertilization, 
carried out at  the same time  as sowing,  on sub  

sequent seedling  production.  
The  experiments  were established at three 

different locations (Fig.  1) in autumn 1973 and 
spring  1974. The textural composition  of  the 
soil  and the  site quality  class of  the experi  
mental areas varied to some extent (Tables  1 
and 2). Autumn  sowing  and spring  sowing  
were the main  treatments  in  the experiments.  
Fertilization with urea at six  different dosage  
levels, carried out in conjunction  with sowing,  
were  the sub-treatments (Tables  3  and 4).  The 
treatments were repeated  4 times per  block  in 
random order at each of the experimental  
areas. At Kivalo and  Pokka  the experimental  
units were small  patches  of  ground  one square 

meter,  while at  Poksaselkä  they  were  one and 
a half square meter  patches  along  the edge  of 
the ploughing  soil.  Seeds originating  from 
Kittilä  with a germination  percentage  of 52  
were  sown at a rate of 2 g/m2 on the 
blocks. 

r
 

All the  experiments  were  inventoried one 
and two growing  seasons after  sowing  (Tables  3 
and 4).  At  the end of  the  first  growing  season,  
both  autumn and spring  sowing  had  given  good  
results.  The seedling  density  on the  blocks  was 
between 180 and 400 seedlings/m

2
.
 Since  

autumn sowing  was not carried out until 
October,  the seeds did not start  germination  
until the following  spring. The fact that autumn  

and spring  sowing  gave results which were 
almost as good  as each other,  indicates that 

over-wintering  of the B. pendula  seeds  in the 

sowing  patches  did not significantly  reduce 
their germination  capacity.  Urea fertilization 
carried out in  conjunction  with sowing  clearly  
reduced the level of success  of sowing. The 

growing season in Lapland  following  sowing 
was  exceptionally  warm  and  rainy.  

The second growing  season after sowing 
was exceptionally  cold.  In  this case the number 
of seedlings  on the blocks was clearly  lower, 

although  there were  still  more of  them on the 
unfertilized blocks.  An exceptionally  large  
decrease in the number of seedlings  was 
observed at the Pokka  experimental  area on 
those blocks  sited on the edges  of  the ploughed  
areas. The results of autumn and  spring sowing  
were again  almost as good  as each  other and 
the unfavourable effect of carrying  out urea 
fertilization in  conjunction  with sowing  was  

again  clearly  visible. As  the experiments  have 
not been repeated  for  many years  in succession,  
it is  not  possible  to  draw  any wide  conclusions  
from these results  about the  suitability  of 

sowing  with B. pendula  for reforestation 

purposes in Lapland. However, it can be 
stated that the biological  conditions in  Lapland  
are very  propitious  in a favourable  year for the  
success both of autumn and spring  sowing.  
This conclusion is  supported  by  the fact  that 

large numbers of naturally  regenerated  birch  

seedlings  are to be found on many sites  in 
Lapland  where soil  preparation  has  been carried 
out. 
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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa selvitetään rauduskoivun 

syys-  ja kevätkylvön  onnistumista Pohjois  
suomessa ja  kylvön  yhteydessä  annetun urea  
lannoituksen vaikutusta  kylvösten  taimettumi  
seen. 

Kokeet perustettiin  syksyllä  1973 ja  keväällä 
1974 kolmelle eri  paikkakunnalle  (Kuva  1). 
Koealueet poikkeavat  toisistaan jonkin  verran 
sekä  maan lajitekoostumuksen  että boniteetin 
suhteen (Taulukot  1 ja 2). Pääkäsittelyinä  
kokeissa  esiintyvät  syys-  ja  kevätkylvö.  Lisä  

käsittelyinä  ovat  kylvön  yhteydessä  annetut 
urealannoitukset kuudella tasolla (Taulukot  3 

ja 4).  Käsittelyt  toistuvat koealueilla 4 kertaa 
lohkoittain arvotussa  järjestyksessä.  Koe  

yksikkönä  on Kivalon ja Pokan koealueilla 

yhden  neliömetrin suuruinen laikku  ja Poksa  
selässä puolentoista  neliömetrin suuruinen 

aurausjäljen  pientareen  osa. Kylvöissä  käytettiin  
Kittilän alkuperää  edustavaa siementä,  jonka  
itävyys  oli  52  %  ja tätä  kylvettiin  koeruutuihin 
2  g/m2 .  

Kaikki  kokeet  inventoitiin yhden  ja  kahden 
kasvukauden  kuluttua kylvöstä  (Taulukot  3 ja  
4). Ensimmäisen kasvukauden jälkeen  olivat 
sekä syys-  että kevätkylvö  antaneet hyvän  
tuloksen. Taimia oli koeruuduissa 180—400 

kpl/m
2 . Koska syyskylvöt  tehtiin vasta  loka  

kuussa,  eivät siemenet itäneet syksyllä  vaan 
vasta  seuraavana keväänä. Syys-  ja kevätkylvöistä  

saatu lähes yhtä hyvä  tulos osoittaa näin  ollen, 
että rauduskoivun siementen talvehtiminen 

kylvölaikussa  ei  alentanut niiden itävyyssadan  
nesta  merkitsevästi.  Kylvöjen  yhteydessä  annettu 
urealannoitus esti  selvästi  taimettumista. Kylvö  

jä seurannut  kasvukausi  oli  Lapissa  poikkeuksel  
lisen lämmin ja runsassateinen.  

Toinen kylvöjen  jälkeinen  kasvukausi  oli  taas  
koealueilla poikkeuksellisen  kylmä.  Tämän jäl  
keen olivat taimimäärät koeruuduissa selvästi 

vähentyneet,  joskin niitä edelleen  esiintyi run  
saasti nimenomaan lannoittamattomissa koe  

ruuduissa. Erityisen  suurta  taimimäärän vähenty  
minen oli  Pokan koealueella,  missä koeruudut 

olivat  auratun alueen pientareissa.  Syys-  ja 

kevätkylvöjen  antama tulos  oli edelleen lähes 

yhtä  hyvä  ja  kylvön  yhteydessä  annetun urea  
lannoituksen taimettumista estävä vaikutus oli 

edelleen selvästi havaittavissa.  Vuositoistojen  
puuttuessa ei nyt saatujen  tulosten nojalla  
voida tehdä kovin pitkälle  meneviä johto  

päätöksiä  raudaskoivun  kylvön  käyttömahdolli  
suuksista  Lapin  metsien uudistamisessa. Voi  
daan kuitenkin todeta,  että biologiset  edelly  

tykset  Lapissa  ovat  ainakin suotuisina kasvu  
kausina  erittäin hyvät  sekä  syys-  että kevät  

kylvöjen  onnistumiselle.  Tätä päätelmää  tukee 
luontaisesti syntyneiden  koivun  taimien runsas 

esiintyminen  useilla muokatuilla viljelyaloilla  

Lapissa.  
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1. JOHDANTO  

Vielä joitakin  vuosia sitten oli  Lapissa  koivu  

puun teollinen käyttö  jokseenkin  vähäistä. Mm. 
tästä syystä  sitä pidettiin  yleisesti  metsä  
taloudellisessa mielessä  vähäarvoisena puulajina.  
Koivun  teollinen käyttö  lisääntyi  voimakkaasti  
1960- ja 1970-luvuilla ja koivupuusta  makset  
tava  hinta samanaikaisesti nousi. Tällöin tultiin 

Lapissakin  tilanteeseen,  jossa  sekä  raudus-  että 
hieskoivun metsätaloudellista merkitystä  oli 
tarkasteltava uudelta pohjalta.  Metsätaloudel  
listen näkökohtien lisäksi on nimenomaan La  

pissa  otettava huomioon koivun  kasvualustaa 
monin tavoin parantava vaikutus  (vrt. esim. 
SIREN 1955, SONN 1960, LÄHDE 1966 ja 

1974),  sen maisemaa elävöittävä luonne ja sen  

merkitys  poron-ja  riistanhoidossa. 
Puhtaita rauduskoivikoita on Lapissa  vähän.  

Tunnetuimpia  näistä ovat  ns. Sätkänävaaran 
koivikko  Kittilän kunnassa,  Kivalon ja Kuusik  
koselän koivikot Rovaniemen maalaiskunnassa 

sekä ns. Vietosen koivikko  Ylitorniossa. Nämä  

metsiköt jo sinänsä osoittavat,  että  rauduskoivu  

pystyy  Lapin  ilmasto-olosuhteissa muodosta  
maan sopivilla  kasvupaikoilla  varsin  kasvuisia  ja  

puuntuotokseltaan  havupuiden  kanssa  kilpailu  

kykyisiä  metsiköitä. Mm. edellä mainitussa 
Sätkänävaaran rauduskoivikossa  oli valtapuiden  

keskiläpimitta  kuoren päältä  mitattuna 20.7 cm 
ja valtapituus  15.9 m metsikön ollessa 100- 
vuotias (RAULO  1976).  Etenkin epäedulliset  
ilmasto-olosuhteet vaikuttavat Lapissa  siihen,  
että metsien kasvu  on selvästi  hitaampaa  kuin 
esim. Etelä-Suomessa. Näin  ollen olisi  Lapin  
metsien uudistamisessa pyrittävä  löytämään  
menetelmiä, jotka  hehtaarikustannuksiltaan oli  
sivat selvästi  halvempia  kuin Etelä-Suomessa 

käytettävät  menetelmät (vrt.  METSÄN VILJE  
LYKUSTANNUSTEN TOIMIKUNNAN MIE  

TINTÖ 1971). 

Viitteitä etenkin koivun  kylvön  mahdolli  
suuksista  Lapissa  antaa mm. koivun luontaista 
uudistumista eri tavoin muokatuilla metsän  

viljelyaloilla  selvittävä, äskettäin  julkaistu  tutki  
mus (RAULO ja MÄLKÖNEN 1976).  Useissa  

tapauksissa  on Lapissa  syntynyt  luontaisesti 
koivikko  muokatulle alueelle, joka alunperin  
on  pyritty  uudistamaan joko  männiköksi tai 
kuusikoksi.  

Käsillä  olevassa  julkaisussa  esitetään ennakko  
tuloksia  rauduskoivun kylvöajankohtaa  Lapissa  
selvittävistä kokeista.  Näiden kokeiden yhtey  
dessä on tutkittu myös  kylvön  yhteydessä  
annetun urealannoituksen vaikutusta kylvö  
tulokseen. 
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2. AINEISTO 

21. Koealueet 

Tutkimuksen aineisto on kerätty  kolmelta  
koealueelta. Nämä sijaitsevat  Metsäntutkimus  
laitoksen Kivalon kokeilualueessa Rovaniemen 

maalaiskunnassa (66  17'N;  26  40'E),  metsähal  
lituksen Sodankylän  hoitoalueessa ns. Poksase  
län alueella Pomokairassa (67°52'N;  26°10'E) 
ja metsähallituksen  Kittilän hoitoalueessa Pok  
ka-Menesjärvi  -tien  varrella (68°13'N;  25°48'E). 
Tässä tutkimuksessa käytetään  edellä maini  
tuista koesarjoista  nimityksiä  Kivalo,  Poksa  
selkä  ja  Pokka  (Kuva  1). 

Kivalossa  koealueeksi  valittiin  aiemmin män  

tyä  ja koivua kasvanut  viljava  avohakkuualue. 
Poksaselän koealueella oli aiemmin kasvanut  

kitukasvuista  kuusta  ja hieskoivua. Hakkuun  

jälkeen  tämä  alue oli  muokattu piennarauralla.  
Pokassa koealue raivattiin tunturimittarin 

(Oporinia  autumnata  Bkh.) täysin  tuhoamaan 
tunturikoivikkoon. Koealueiden maan lajite  
koostumuksen määrittämiseksi otettiin Kivalon 

ja Poksaselän koealoilta 12 ja Pokan koealalta  
6 maanäytettä. Näiden ottopaikat  valittiin siten,  
että ne mahdollisimman hyvin  edustivat koko  
koealuetta. Kivalossa ja Pokassa  näytteet otet  
tiin 5—15 cm:n syvyydeltä  kivennäismaasta ja  
Poksaselän muokatulla koealueella aurausjäljen  

pientareesta  o—lo cm:n syvyydeltä.  Näytteet  

analysoitiin  Viljavuuspalvelu  Oy:ssä  (Taulukko  

1). Maanäytteiden  ottopaikkojen  vierestä teh  
tiin Kivalon ja Pokah koealoilla kasvipeiteana  

lyysit  yhden  neliömetrin suuruisista  koeruuduis  
ta  (Taulukko  2).  Poksaselän auratulla alueella 
vastaavat  analyysit  tehtiin aurausjälkien  väliin 
jääneistä  auraamattomista kohdista. 

22. Kokeiden perustaminen  ja inventoinnit 

Kivalossa  ja  Poksaselässä  kokeet  perustettiin  
15.-18.10.1973 ja 10.-12.6.1974 ja Pokassa  

1.7.1974. Kivalossa  ja Pokassa  tehtiin muokkaa  

mattpmaan maahan metrin välein 1 x 1 m:n 
suuruiset neliön muotoiset laikut kuokalla. 

Kuva  1. Koealueiden sijainti.  

Figure 1. The location of  the experimental  areas. 

Poksaselässä  rajattiin kahden metrin välein 
suorakaiteen muotoiset ja 1.5 m 2 ai suuruiset 

kylvöruudut  auratun alueen pientareihin.  

Kylvöissä  käytettiin  kaikilla  koealoilla Kit  
tilän kunnan Sirkan kylässä  kasvavasta ns.  Sät  
känävaaran koivikosta  (67°4l'N,  24°50'E)  ke  
rättyä  metsikkösiementä,  jonka  itävyys  oli  52%. 

Tätä kylvettiin  koeruutuihin 2 g/m
2

. Välittö  
mästi kylvön  jälkeen  koeruutuihin levitettiin 
tasaisesti koeohjelman  mukaiset määrät  ureaa. 
Kivalossa  ja  Poksaselässä  esiintyivät  sekä  syys  
että  kevätkylvöissä  seuraavat  lannoituskäsittelyt:  
0, 200, 400, 800, 1 600  ja  3 200  kg  ureaa/ha. 
Samat lannoituskäsittelyt  esiintyivät  myös  
Pokan kevätkylvöissä.  Kaikissa  kokeissa  kukin  

kylvö-  ja lannoituskäsittely  esiintyi  neljä  kertaa 
lohkoittain arvotussa  järjestyksessä.  

Syksyllä  1974 ja 1975 rajattiin  kuhunkin 
koeruutuun suorakaiteen muotoinen puolen 
neliömetrin suuruinen tarkkailualue,  josta  lasket  
tiin koivun taimien  määrä.  
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Taulukko 1. Koealueiden maan lajitekoostumus.  
Table 1. Particle-size distribution for the experimental  areas. 

Taulukko 2.  Eri  kasvilajien  peittävyyssadannekset  koealueilla. 
Table 2. Species  coverage  percentages in  the vegetation of the experimental  areas. 

Raekoko, mm —  Particle  size,  mm 

Koealue  

20.0-2.0 2.0-0.2 0.2-0.02  0.02-0.002  0.002 

%(x  ±s)  

Kivalo 3.7 ± 1.6 73.9 ± 5.7 18.7 ±4.3 3.7 ± 1.3 

Poksaselkä 31.1 ± 10.4 24.0 ± 8.1 30.4 ± 6.4 11.7 ±  3.8 3.6 ± 1.4 

Pokka 31.0 ±  17.5 25.3 ±7.8 31.3 ± 8.3 8.7 ±  3.9 3.7 + 1.5 

Koealue  —'Experimental  area 

Kasvilaji  —  Plant  species  Kivalo  Poksaselkä  Pokka 

Pei  itävyys,  % 
—

 Cove,  rage,  % 

Kevätpiippo [Luzula  pilosa)  0.8 

Hiekkakastikka (Calamacrostis  epigeios)  

Ahdelauha (Deschampsia  flexuosa)  

3.3 

67.5 3.3  35.0 

Vaivaiskoivu {Be tu  la nana)  3.8 

Puolukka (Vaccinium  vitis  idaea)  

Mustikka (Vaccinium  myrtillus) 

Juolukka (Vaccinium uliginosum)  

Variksenmaija (F.mpetrum nigrum)  

Kultapiisku (Solidago  virga  aurea)  

5.4 2.5  0.8  

5.8 8.3 

23.3 

24.6 0.8 

3.8 

Jäykkä  karhunsammal (Polytrichum  strictum)  

Seinäsammal (.Pleurozium  Schreberi)  

11.7 17.9 53.3 

1.3 7.5  

Palleroporonjäkälä (Cladonia  silvestris)  

Harmaa poronjäkälä (Cladonia  rangiferina)  

0.8  

0.8  
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3. SÄÄOLOT 

Kasvukaudet 1973 ja 1974, jolloin  kokeet  

perustettiin,  olivat Pohjois-Suomessa  poikke  
uksellisen  lämpimiä.  Esimerkiksi  Sodankylässä  
on kasvukauden  keskimääräinen (vv. 1931 —  

60)  lämpösumma  775 d.d. (+5  C  kynnysarvo).  
Vuonna  1973 lämpösumma oli 862  d.d. ja 
kesällä 1974 kertyi  lämpösummaa  930 d.d:tä. 
Vuotta  1975 voidaan taas  pitää  aivan selvästi  
normaalia kylmempänä.  Tällöin Sodankylässä  

kertyi  lämpösummaa ainoastaan 705 d.d:tä. 

Vuonna 1974 oli kesä-,  heinä- ja elokuun 

yhteinen  sademäärä Sodankylässä  280 mm  ja  
vuonna 1975 vain 128 mm.  Pitkän  jakson  keski  
arvo  (w.  1931—60)  on 201 mm.  Kokeen kesto  
aikana on näin ollen  ollut yksi  erittäin lämmin 

ja  runsassateinen ja yksi  kylmä  ja  vähäsateinen 
kasvukausi.  Tulosten tulkinnassa onkin  otettava 

huomioon nämä keskimääräisestä poikkeavat  
olosuhteet. 

4. TULOKSET 

Ensimmäisen kasvukauden jälkeen  oli lan  
noittamattomissa koeruuduissa kaikilla koe  

alueilla varsin runsaasti taimia, n. 180—400 

kpl/m
2 (Taulukko  3). Syyskylvö  oli Kivalon 

koealueella tällöin antanut selvästi  paremmat  
tulokset  kuin kevätkylvö.  Poksaselän  koealalla  
taas kevätkylvö  osoittautui  jonkin  verran  syys  

kylvöä  paremmaksi  ja myös  Pokan koealueella 
antoi  kevätkylvö  hyvän tuloksen.  Kylvön  yhtey  
dessä annettu urealannoitus heikensi taimettu  

mista  kaikilla koealoilla sitä voimakkaammin 

mitä suurempaa lannoitemäärää oli  käytetty.  
Suurin lannoitemäärä (3 200 kg/ha)  esti  taimet  
tumisen  lähes  kokonaan ja pieninkin  (200 kg/  
ha)  heikensi selvästi  taimettumista. Lannoituk  
sen haittavaikutus voitiin varianssianalyysin  
avulla osoittaa merkitseväksi kaikilla koealueilla 

sekä  syys-  että kevätkylvöissä.  Toisen kasvu  
kauden päätyttyä  olivat taimimäärät selvästi  

vähentyneet  kaikilla koealueilla ja miltei kai  
kissa  kylvöaikaa  ja  lannoitusta edustavissa  kasit  

telyissä.  Erityisen  suurta taimimäärän vähenty  
minen oli  Poksaselän  auratun alueen  pientareisiin  

perustetulla  koealueella. Täällä taimimäärä esim. 
lannoittamattomissa koeruuduissa oli laskenut 

vuotta aikaisemmin tehtyyn  inventointiin ver  

rattuna n. 18 %:iin. Vastaavat  luvut Kivalon  

ja Pokan koealueilla olivat  noin 52 % ja 77 %.  
Huolimatta taimimäärän voimakkaasta laskusta  

oli lannoittamattomissa koeruuduissa vielä 

toisenkin kasvukauden jälkeen  kaikilla koe  
aloilla runsaasti taimia, Poksaselässä 45—67 

kpl/m
2

,
 Kivalossa 120—179 kpl/m

2  ja  Pokassa  
288 kpl/m2 . Syyskylvö  ei enää  tällöin ollut 
Kivalon koealueella yhtä selvästi  kevätkylvöä  

parempi  kuin vuotta aikaisemmin. Edelleen 
oli myös  havaittavissa urealannoituksen taimet  
tumista haittaava vaikutus,  joskaan  se ei syys  

kylvöjen  osalta enää varianssianalyysissä  osoit  
tautunut erittäin merkitseväksi. Kevätkylvöjen  
osalta erot voitiin sitävastoin osoittaa edelleen 

erittäin merkitseviksi. 
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Taulukko 3. Taimien lukumäärä koeruuduissa syksyllä  1974. 
Table 3. Number of  seedlings  in  the  different  blocks,  autumn  1974. 

Taulukko 4. Taimien lukumäärät koeruuduissa syksyllä  1975. 
Table 4. Number  of  seedlings  in  the different  blocks,  autumn 1975■ 

Lannoitus, 

kg  ureaa/ha 
Fertilization, 

Kivalo  Poksaselkä  Pokka 

Syksy  —  Autumn Kevät  —  Spring Syksy  —  Autumn Kevät  — Spring Kevät  — Spring 

synthetic  

urease kg/ha 
Taimia, kpl/m2 

Number  of  seedlings  per  m  2 
Taimia, kpl/m2  

Number  of seedlings per  m  2  
Taimia, kpl/m2 
Number  of  seed-  

lings  per m  2 

X X X X X 

0  394.5 140.6 180.8 77.4 263.0 111.3 276.5 166.2 276.5 57.0 

200 202.0 121.7 97.0 84.5 134.0 56.0 38.5 18.8 250.5 51.6 

400  139.5 54.4 65.0 24.0 61.5 30.1 9.0  6.2 152.5 55.7 

800 50.0 21.6 57.5 38.7 25.5 8.1 1.0 2.0  66.5 55.8 

1 600 14.0 7.1 7.0 7.7 0.5 1.0 1.0 1.2 20.0 18.1 

3 200 4.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 4.0  2.6 

F-arvo 

F-value 
17.89***  9.23*** 16.21*** 10.37*** 44.84*** 

HSD
05 161.49 99.84 116.73 156.46 100.13 

Lannoitus, Kivalo  Poksaselkä  Pokka 

;g ureaa 
7  Syksy  — Autumn  Kevät  —  Spring Syksy  —  Autumn  Kevät  —  Spring Kevät  —  Spring 

synthetic  
urease kg/ha 

Taimia, kpl/m
2 

Number  of  seedlings per m
2 

Taimia, kpl/m
2 

Number  of  seedlings  per  m  2 
Taimia, kpl/m

2 
Number  o f  seed-  

1 ■ 2 
lings per  m  

X X X X X 

0  179.0 79.4 120.0 49.2 45.5 28.2  67.5 29.8 288.5 93.5 

200  111.5 80.8 57.0 25.8 38.5  27.0 8.5 5.3 124.5 57.3 

400  84.5 31.6 34.0 18.3 18.5 2.5 10.5 6.6 105.0 33.4 

800 45.0 20.9 25.0 10.6 10.0 3.7  2.5 2.5 31.5 12.7 

1 600  44.5 63,8 6.0 2.8 0.5 1.0 3.0 1.2 14.0 13.4 

3 200  3.0 2.0 6.0 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 9.7 

F-arvo 
4.78** 18.00***  5.13**  18.63***" 19.61***" 

F-value 

HSD
.05 130.05 46.53 39.14 27.50 109.22 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

Koivun kylvöajankohtaa  on käsitelty  eräissä  
koivun kasvatusta koskevissa  julkaisuissa.  

WARJUS  (1946)  suosittelee koivun  uudistamis  
menetelmänä Etelä-Suomessa käytettäväksi  

syyskylvöä  korpimailla  ja kulotetuilla kangas  
mailla.  Hän mainitsee myös  koivun ruutukylvön  
kuokalla  tehtyihin  laikkuihin.  BARTH (1949)  
suosittelee haja-  tai laikkukylvöä,  mutta pitää  

syyskylvöä  kevätkylvöä  heikompana  vaihto  
ehtona. Molemmissa edellä mainituissa julkai  
suissa  pidetään  sekä  kulotusta että  maan pinnan  
rikkomista koivun  siementen itämisolosuhteita 

parantavina  toimenpiteinä.  Tätä seikkaa  ovat  

myös  korostaneet mm.  HEIKINHEIMO (1915),  
SARVAS (1948)  sekä  RAULO  ja  MÄLKÖNEN 

(1976).  

Nyt Lapissa  tehdyissä  raudaskoivun kylvö  
kokeissa  toisella koealueella antoi  kevätkylvö  
hieman paremman tuloksen kuin syyskylvö  

ja toisella koealueella tulos oli päinvastainen.  
Näin  ollen ei kumpaakaan  kokeiltua  kylvöajan  
kohtaa voida pitää  toista selvästi  parempana. 
Sekä syys-  että  kevätkylvöistä  saatiin varsin 

hyvät  taimettumistulokset. Syyskylvöt  tehtiin 
vasta  lokakuussa,  joten  siemenet  eivät ehtineet 
itää syksyllä  vaan vasta seuraavana  keväänä.  

Syys-  ja kevätkylvöistä  saatu suhteellisesti  

yhtä hyvä  tulos osoittaa, että  rauduskoivun 
siementen talvehtiminen  kylvökohdassa  ei  alen  
tanut niiden itävyyttä.  

Merkillepantavaa  on, että taimien määrä  
väheni itämistä  seuranneen talven ja  sitä  seuran  
neen  kylmän kesän aikana auratun alueen 

pientareissa  olevissa  koeruuduissa selvästi enem  
män  kuin muokkaamattomaan maahan tehdyis  
sä laikuissa.  Urealannoituksen todettiin selvästi 

heikentävän  siemenen itämisedellytyksiä  kaikilla 
koealueilla. Syyskylvöissä  lannoituksen haitta  
vaikutus osoittautui jonkin verran vähäisem  

maksi  kuin kevätkylvöissä.  Tämä johtunee  siitä,  
että osa syksyllä  koeruutuihin levitetystä  lan  
noitteesta oli  huuhtoutunut pois ennen siemen  
ten  itämisvaiheen alkamista keväällä. Näin urea  

pitoisuus  samoja  lannoitustasoja  edustavissa  koe  
ruuduissa oli todellisuudessa syys-  ja kevät  

kylvöjen  osalta erilainen siementen itämisvai  
vaiheessa (vrt.  RAULO 1975). 

Kylvöjä  seurannut kasvukausi  oli Lapissa  

poikkeuksellisen  lämmin ja runsassateinen. 
Seuraava  kasvukausi  oli sen sijaan kylmä.  
SARVAS (1948)  on korostanut,  että epäsuo  
tuisat sääsuhteet siementen itämisvaiheessa 

rajoittavat voimakkaasti koivun luontaista 
uudistumista Etelä-Suomessa. Tällaisia epäsuo  
tuisia sääolosuhteita ovat mm. keväisin Etelä- 

Suomessa usein toistuvat pitkät  poutakaudet.  
Lapin  jokseenkin  humidisissa ilmasto-olosuh  
teissa ovat  koivun  siemenen itämisedellytykset  
eräiltä olennaisilta osin jopa paremmat  kuin 
Etelä-Suomessa. Vuositoistojen puuttuessa ei  

nyt  saatujen  koetulosten perusteella  tehdä kovin  

pitkälle  meneviä johtopäätöksiä  rauduskoivun 
kylvön  käyttömahdollisuuksista  Lapin  metsien  
uudistamisessa. Voidaan kuitenkin todeta,  että 

biologiset  edellytykset  ovat  Lapissa  ainakin 
suotuisina kasvukausina  hyvät  rauduskoivun 
sekä syys-  että  kevätkylvöjen  onnistumiselle. 
Tätä päätelmää  tukee  luontaisesti syntyneiden  
koivun  taimien runsas  esiintyminen  muokatuilla 

viljelyaloilla  Lapissa.  
Ennenkuin rauduskoivun kylvöä  voidaan laa  

jasti soveltaa Lapin  metsien uudistamiseen on 
hankittava lisää tietoa koivun  kylvön  biologi  
sista  edellytyksistä.  On  myös  selvitettävä,  kuin  
ka  hyvin kylvötaimistot  selviävät  niistä vauri  
oista,  joita jänikset, myyrät,  hirvet ja porot 
todennäköisesti niille aiheuttavat. 
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