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TUTKIMUSASEMAN PERUSTAMINEN  

Pohjola-Satakunnan  tutkimusaseman  perustamiselle  antoi  

alun  Karvian varavankilan  lakkauttaminen  vuonna 1960. Lakkaut  

tamispäätös  johtui varavankilan  rakennusten  heikosta  kunnosta,  

minkä vuoksi  niitä  ei voitu käyttää  hyväksi  vankilatoimlnnassa,  

eikä  vankilan  uudelleen  rakentamista  toisaalta pidetty tarkoi  

tuksenmukaisena.  Näin  jouduttiin  harkitsemaan  varavankilalle  

kuuluneen  yli 2000  ha:n suuruisen  maa-alueen  ja sillä  olevien  

lukuisten  rakennusten  vastaista  käyttöä.  Kysymystä  selvittä  

mään asetti  oikeusministeriö  toimikunnan,  joka tiedusteli  mm» 

metsäntutkimuslaitokselta  sen mahdollisuuksia  käyttää  hyväksi  

entistä  vankilan  aluetta  tutkimus-  ja koetoiminnassa.  

Metsäntutkimuslaitoksen  hallinnassa  oli Satakunnan  veden  

jakajaseutuja edustavana  tutkimusalueena,  sen jälkeen  kun  enti  

sen Pohjankankaan  kokeilualueen  pääosa  oli joutunut puolustus  

voimien  käyttöön,  vain  sanottuun  kokeilualueeseen  kuulunut  Häfi  

detjärven alue  luonnonpuistöineen.  Karvian varavankilan  lakkaut  

taminen  tarjosi  tämän johdosta tutkimuslaitokselle  tilaisuuden  

lisämaan  saantiin  ja siten  tutkimustoiminnan  tehostamiseen  Poh  

jois-  Satakunnassa.  Karvian  varavankilatoimikunnalle  annetussa  

lausunnossa  todettiinkin,  että  metsäntutkimuslaitos  voi käyttää  

hyväksi  vankilalle  kuuluneita  peltoja  ja muita maita lähinnä  

hydrologisissa  ja metsäpuiden  rodunjalostusta  koskevissa  tutki  

muksissa  sekä  soiden  lannoitus-  ja metsltystutkimuksissa.  

Metsäntutkimuslaitokselta  ja sosiaaliainiateriöltä  Baaaita  

sa lausuntojen  perusteella  esitti Karvian  varavankilatoimikunta  

mietinnössään,  että  varavankilan  alue  rakennuksineen  siirrettäi  

siin sosiaaliministeriön  alaiselle  ns. aseettomien  erityistyölai-  
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tokselle  Ja metsäntutkimuslaitokselle,  jolloin  adalliaalle  jälsi  

vankilan  lähiympäristöstä  viljelytarkoituksiin  sopivia  paitoja  

n. 200 ha  sekä  na aluaalla  sijaitsevat  rakennukset,  Jolta jäl  

kimmäinen  ai  tarvltaa.  Toimikunnan  eaityksen  tultua  hyväksytyk  

al  allrrattiin  maatalousministeriön  6.5.1961 täkänällä  päätök  

sellä  metsäntutkißuslaitokaefc  hallintaan  na varavankilalla  ai  

kaieemnin  kuuluneet  alueet, jotka eivät  tulleet  eoaiaaliminiate  

riön  käyttöön.  Tämän liaäkai  aiirrettiin  aetaäntutkimualaitokaen  

hallintaan  entiaeen  metsähallinnon  Karvian  hoitoalueeaeen  kuulu  

nut ja varavankilan  maihin liittyvä  alue, joaaa oli  vertaile  

vien  tutkimuaten kannalta  tarpeelllaia,  paljaaksi  hakattuja  ja 

oaakai  iatutettuja  kankaita.  Meteäntutkiaualaitokaen  hallintaan  

tuli  «yöa kuuai  lämmitettävää aauinrakennuata,  kakai  aaunaa se  

kä  ulkorakennukaia.  

Edellä  kuvattujen  vaiheiden  jälkeen oli  aetaäntutkiaualai  

tokaella  uuai  Karvian  ja Parkanon  kunnlBaa  aijaltaeva Pohjola-  

Satakunnan  kokeilualue,  jonka pinta-ala  oli n. 2400  ha. Aloit  

taeaaa  tutkimus-  ja koetoiainta  täaaä  kokeilualueeaaa  lähdettiin  

aiitä,  että alueella  perustetaan  erityinen  aetaäkoeaaaaa, jonka  

johdossa  on yllopiatolliaen  koulutukaan  saanut henkilö.  Koease  

man tolaintaa  vartan  ayönnettlin  aääräraha  jo vuodan 1961 enaia  

aälsessä  lisämenoarviossa,  ja työt voitiia  aloittaa  1.6.1961* 
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TUTKIMUSASEMAN TOIMINTA 1961-1970 

Karrian  varavankilalta  siirtyneen  alueen  hyväksi  käyttöä  

varten  perustettiin  vuonna 1961 Alkkiaan  kenttäasema  va.ru3ta  

salla  yksi  metsäntutkimuslaitokselle  siirtyneistä  rakennuksista  

toimistoksi Ja yksi  kenttälaboratorioksi.  Kahta  rakennusta  käy  

tettiin henkilökunnan  asuntoina  ja kaksi  jäi vierailevien  tut  

kijoiden  majoitusrakennuksiksi.  Taikka  tutkimusaseman  toiminta  

on suuresti laajentunut  vuoden  1961 jälkeen, on asesia joutunut 

toiminaan  pääasiassa  näissä  varsin  väliaikaiseen  käyttöön  tar  

koitetuissa  tiloissa.  Lukuisat  määrärahaesitykset  varsinaisen  

tutkimusaseman  rakentamiseksi  Parkanoon  eivät  010  tuottaneet tu  

losta. Tutkimusaseman  toimisto on ollut 1.6.1965 lähtien valtion  

virastotalossa  Parkanossa.  

Alkkian  kenttäasemalia  aloitettiin  koekenttien  perustasia  

työt  kesällä  1961 ja niitä  on jatkettu vuosittain  siten,  ©ttJi 

koekenttien  kokonaispinta-ala  oli vuoden  1970 lopussa  noin  400  

ha. Kokeilla  pyritään erityisesti  selvittämään  soiden  ja soistu  

neiden  kankaiden  metsänviljelyä  ja lannoitusta  sekä  bj&rologlaa  

ja ojitusta.  Tämän lisäksi  on Alkkiaan  perustettu cm.  met  s  ».ge  

neettisiä  kokeita  sekä  suoritettu  suometsätieteellisiä  perus  

tutkimuksia.  Runsaasti  tutkimuksia  on sueritettii  myBa  Alkkian 

alueen  ulkopuolella,  mm.  metsäntutkimuslaitoksen  eri puolille  

maata  perustamilla  koekentillä.  Vuodesta  1970 lähtien  on tutkimus  

aseman toimesta  selvitetty  myös kangasmaiden  metsär.viljelykjsj  

myksiä  Satakunnan,  Pirkka-Hämeen, Etelä-Pohjassaan  $&.  Taaam. 

piirimetsälautakuntien  alueilla,  jotka muodostavat  Parkanoa  tut  

kimusaseman  toimialueen.  

Soiden  metsänviljelyä  koskevissa  kokeissa  on todettu  män  

nyn istutuksen  ja kylvön onnistuvan  parhaiten suoritettaessa  
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aaan vaotus  auralla  tai  jyrsimellä pientä vakoetaisyyttä  käyt  

täen  (1,2). Metsänviljelyn  yhteydessä  on ollut  edullista  suo  

rittaa  ns. laikkulannoitus.  Väkevien  vesiliukoisten  typpi-  tai  

kalilannoitteiden  antaminen  suoraan kosketukseen  talisien  juu  

riston  kanssa  on aiheuttanut  niiden  kuolemisen  (3). Pintaian  

ne  itrnks  es  sa eivät  käytäntöä  varten suositellut  normaalit lan  

noite  väkevyydet  ole aiheuttaneet  haittavaikutuksia.  Suopelto  

jen metsityksessä  on saatu  paras  tulos  suorittamalla  auraus 

ja istuttamalla  taimet  tehtyihin palteisiin (4). Lähtölannoi  

tuksen antaninen  istutuksen  yhteydessä  ei  ole  ollut  tarpeellis  

ta Alkkian  pelloille,  jotka ovat  olleet  vuoteen  1960 saakka  

voimakkaassa  viljelyssä.  Myös  vesikangasrsmelllä  on auraus 

edistänyt  metsän  uudistumista  (5). kangasmailla  on lannoitetun  

kasvuturpeen  käyttö männyn istutuksen  yhteydessä  antanut  eräis  

sä  tapauksissa  hyvän  tuloksen  (6).  

tutkimusaseman  toimesta  on tehty myös lukuisia  taimiston  

ja  varttuneen  metsän  lannoituskokeita.  Vanhin  näistä  on vuonna 

1961 perustettu  fosforilannoitelajlkoe,  Jossa  käytettiin  hieno-,  

kotka-  ja superfosfaattla  sekä  tuomaskuonaa  ja Siilinjärven  

apatiittia. Viimeksi  mainitulla  täysin  jalostamattomalla  apatii  

tilla  on saatu noin  80 % hienofosfaatin  lannoitusvaikutuksesta  

(7)* Ersässä  toisessa  vuonna 1965 aloitetussa  kokeessa  ovat  

hieno-, raaka-  ja kallummetafosfaatti  aiheuttaneet  puiden kas  

vussa samansuuruiset  lisäykset,  kun  taas  superfosfaatilla  on 

kokeiden  tässä vaiheessa  saatu  hieman  muiden  vaikutuksia  parsspi  

tulos.  Eaikisaa  kotoissa  ovat  fosforia  sisältäv&t  lannoitteet  

lisänneet  erittäin  voimakkaasti  kasvua.  

Lannoitteiden  levitysajankohtaa  koskevien  vuonna 1963 

aloitettujen  tutkimusten  mukaan  voidaan  vaikealiukoisia  lan-  
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s©itls©ita
9 katoa'  suo&otsiaa  PS-laaaoota  levitti!!  soilla  ailloia  

tahzm®. ilmaa,  että  kacnmroaktioissa  oliai  sarkittlviä  aro,ja  

(9  
e
 10). Jos  kalutaea  jo laaaoituavuoaaa  aahdollisisaaa  voiaa  

fcas  rsa&ti©, ©a  levitys  suoritettava  luaaa  sulaaisoa.ja  puidoa 

alfeeaissa  väliseaS  aikaaa#"  I©lppoliuk©iat©a  Isaaoittei  

kutea  uraaa talvilevitystä  olisi  k©etul©st©a  aukaaa vil  

tsttEvl  rsviatoidea  taakkaan  ai®aoa vamrea vuoksi  (11, 12)#  

Satkianksißsa  cm ©d®ll«©a ettfi  lannoitus  psr  sa  

taa selvlLati  pmidea  kasvaa 100-120 vuotiaissa  tupasvilla  

rSm@@n.  rasnnikBiaa§  (15).  Vaahojea  rSiassSatyjea  «lpyaickyky  voi-  

Aa  aa flStallä  ©aaakolta  parhaitaa  aiidea  laaaoit&sta  Mölyäviä  

pifensilaw?s  p©ra®te©lla, Puut» pituuskasvu  oa ©ansa 

lamsitusta,  olpyvtt  n©p©te®ia v©i®akkmi&sla  lasaeltoksea  

Vaäfet£tßkBOosflU  

Safcktasassaa» kenttHkekei&sca  tarkoituksena  

cr\  s®lvlst£E  erityisesti  ©arkelövoyden ja vaikatm  

ssa  ojiftasalueaa  ylivirtaasiia  $a muukua  vesitalouteen*  fulestea  

sa  m» voitu  almstsvasti  laakea  ja ©sitfcSS  yktSlCa  

spj@4©s©& flai?k«J.®r9ya«3Q ja ©jasyvyyden  vaikutus  keko  kesiin  valaa* 

t&m (SA>*  HM tulokset  ovat  kyv&aA  pohjana  pyrittlesaä  koe  

alueita  vastaavissa  ©Xesuhte&ssa  ratkaisemaan  ojitusalueen  

mm ®lafm©l4©t©a  vesistäjea  voaitolm&m kiimalta  edullisia'oji  

tmstnjpa.  Bf&r©l©g!sia  tutkimuksia  ©a  tehty-  aySs  M©©a©vaa  koe  

ejitnaalmoslla  ssXvittiea  nm* pehjaveden  zjrpj&Qn  Ja pimtatur  

p@®a vesitalouden  vilisti  '©uMetta (15).   

sicsa  ©a aelvitotty  «es*  tuspeea  kapillaarissa  eaiaaismsksia,  

katea  vedaa  mmm musatta  (16).  f BllSia  ©a ilsoaajfc,  ettl  
a 

•rittSHm tehokkaasti  ojitetuilla  ©©lila  saattaa  pitkinä kuiva  

jaksoi&a  Huodostua  kaasi,  Rollein  kapillaaria®» vedon  a©m@a  
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•1 tnfti  riita  turrataaaa  puiden aakafcsiksLsvaa,  vasa tällSla  

esiintyy  haitallista  ve&ea  vajausta turpeessa.  

KetsSgeneettistS  koetoiaiat&a  ©a reitti  suorittaa  pää® 

asiassa  aSnnylltL  ja koiralla,  koska  aseaaa kßytSaeä olevat  laa  

jat avosuot  soveltuvat  heikosti  kaasoa  k?J3vat\&s®ll©
• 331  st&  

pitkäaikaisissa  kokoissa  tutkitaan  msu eri  puolilta  ©teettujea  

pluspuiden  jälkeläisten  kassaa  seki  erilaistaa  koivtaliykr  iäies  

aeaestynisttt.  

Suoritetut  perustutkiaakset  craft zra. osaittaaeet!;  sgrkale»  
*fL 4M 

�eydea  tSrkeSa  aerkityksea  rEaeaänaikSiftan  ohituksessa  (3.7,18). 

lapeidea sarkojga  kfiyttö  oa osoittautuaut  puiäsa  yleisea  Mole  

gi®a kasrra  koaaalte  byria edulliseksi,  Sa'tarmtaviatutkig&k'»  .  

oissa  ea selvitetty  erikoisesti  jmidea juuristosuhteita aii  

dea  riippuvuutta  »aea vesitaload©ota  (3.? 0  19  o SO) ravissa®  

t&leodesta  (21
1  22  f  23,' 2s)« ffrJ.es  «ea ea plStel»  

tfirlssg, ett  6 aSanya  juuristoa  piaaall&suulioen  rSseellS  vailsat*  

taa eleaaaisesti  turps  ea  liiea  vfih£iaea  ilaatila  katvokanAea  

aikaaa» Lsaaoltaksea  vaikutuksia  koskevissa  tutktafefiieea.  e®  

tedottu, ettS  aSaaya a&§rs  liei&atyy  laan©ltuksea  ,j  eh  

dosta vala  pintakerroksessa.  ®Bao puelestaaa  viittaa  ciifee&
9  

etttt raviatsidea  sjpyyssuustaiaea  lläkksrass  <m verrattaia  M» 

J© 'esssifsilieet  5-10  ca aasopiaaasta  lukiea  siyttllv&t  ole®  

�aa ratkaisevat  tfissS  aähteessa*  H®teS®#itakeeesi  liifctyvil  

perustatktosksia  erät edelleea  erilaiset  aatiekekeet  kylvStai  

ffliea  raeaestyaisesta  sekä  tnrpeea  vesitaloutta,  Ises&svat  selvi  

tykset  palaelery-  ia  paiaekalrolaitteilla  (25)  •  
•* M.+* 

Lsanoltakseoa  liittyi  Miia-  ja   

dea  tutkiaiaea  aloitettiin  Alkkiassa  tehostettuna  w« 1959, C  

jolloin  perustettiin  kokeita  kasusentaiaiea  hallsvenrio&dta  sei®  
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vlttämlaekal  erllalaten  lannoituakäaittelyjen  yhteydeaaä.  Ai  

kalaenaiaaa  kokeissa  on eelvlnnyt,  että  kalilannoitus  yhdeaaä  

riittävän  fosforlnäärän  kanssa  antaa  talaille  parhaan suohan  

pakkaekulvunlata  4*  bailaa  rastaan  (27)» Täetä  syystä Alkkiaan  

on perustettu lähinnä  kalilannoitelajien  Ja «säärien  aerkitjstä  

eelvittßviä  kokeita*  

Toinen  lannoituksen  eivuvaikutukaiin  liittyvä  tutkimus  

aihe  Parkanon  tutklauaaaeaalla  on ayöhälskasraln  tut  kinua  •  Tätä  

tutklaueta  rarten on lähinnä  inrentoitu  Tenhoja  lannoitekoesar»  

joja Ja saatu  tulokaekel,  että  kaikki  lennoitteet  llsäärät  syö*  

häiakaavalnten  näärää,  sutta  tutkiaukaeaaa  tulee  läheanln  aelvl  

tettäväkai,  nlten  eri  ravinnesuhteet  vaikuttavat  ko.  ilaiöön.  

Tboden  1970  keväästä  saakka  on tutkiausaseaalla  tehty aet  

säaviljeiytytklaukala  aetaäntutkinualaitoksea  metsänviljelyn  

työryhmän  ohjeinaan  kuuluvina,  Tällaisia  tut  kinoksia  ovat  an* 

netsänviljelyn  runkotutkinus  ja aetsänviljelyjen  lnventolntl  

tutkiaus.  Xielllsessä  tutklauksessa  taatat  aan lähinnä eri taimi* 

tyyppien  eovelturuutta  erilaisille  kaavupalkoille (  jälklaaäieee  

aä  tutkitaan  käytännSn  viljelyaloilta»minkälaisia  taimia  taimi* 

tarhoilta  on tuotu  metsään,  miten  ne on istutettu,  ja minkä  

lainen  niiden  alkukehitys  o* erilaisilla  kasvupaikoilla.  

Parkanon  tutkimaa  aa eman toiminta on näin koko  .  

Lfinai*Buonem  alueella  tapahtuvaksi  tutklnustySksl*  Eun  tutklams  

tolainta  on lisäksi  monipuolistunut,  pystyy  tutkiinsa  asema ea  

tlatä  tehokkaana  in  palvelemaan  Länsi-Suomen  metsätaloutta.  
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30 -" - 1972.# P©el©t  egisssdstsaisiata  ksifeea  sstss»&ofcea  tai  i©~  

tsfc*«?irfc«®a  essissteu lats&lehti  XB/197X.  
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.
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KENTTÄKOKEET ALKKIASSA  

Koe  n:o 1 Tunkiosalon  hydrologinen  koekenttä,  jolla selvitetään  

pohjaveden  korkeuden  ja lannoituksen  vaikutusta  männyn, koivun  ja  

kuusen  kasvuun.  Koeruudut  (72  kpl)  on  ympäröity  ojilla, joiden 

vedenpinta  pidetään padotuksilla  ja vettä juoksuttamalla vakio  

tasossa.  Osa  ruuduista  on entisellä  pellolla, osa rahkaisella  

isovarpuisella  rämeellä.  Pellon  koeruuduilla  ovat ojien veden  

pinnan  säännöstelysyvyydet  10, 30 ja 70 cm maanpinnasta  lukien.  

Rämeen  ruuduilla  on säännöstelysyvyyksinä  käytetty  10, 30 ja 50  

cm:ä. Vesityksen  järjestely  on suoritettu  vuoden  1961 elo- syys  

kuussa.  

Fellon  koeruuduille  on  istutettu mäntyä,  kuusta  ja visakoi  

vua 14.5-5.6.1962  sekä  tavallista rauduskoivua  20-21.9.1962.  Tai  

mille on annettu 50 g/taimi  suomaiden Y-lannosta  (10-12-6) ke  

väällä 1964.  Koivun  ja kuusen täydennysistutuksia  on suoritettu 

vuosina 1963 ja 1965. Vain  mänty on lähtenyt alueella  tyydyttä  

västi kasvamaan,  sillä kuusen  taimet ovat kärsineet  hallan tu  

hoista ja koivun taimia ovat  taas myyrät  vaurioittaneet.  

Rämeen  koeruuduista  on kuudella  varttunutta,  harvahkoa  män  

typuustoa, joka on lannoitettu  11.5.1964  käyttämällä  600  kg/ha  

suomaiden  Y-lannosta (16-20-8). Muille 12 ruudulle  on istutettu  

mäntyä keväällä  1962.  Taimille on annettu  istutuksen  yhteydessä  

laikkulannoituksena  40 g/taimi suomaiden  Y-lannosta  (16-20-8). 

Pellon  koeruuduille  annettiin  hajalannoitus  keväällä  1968 käyttä  

mällä 1000 kg  PK  (0-17-15) lannosta.  

Mittauksia on suoritettu  vuodesta  1964 lähtien ja on mm. 

havaittu, että pellolle  istutetut männyn  taimet ovat  kasvaneet  

sitä paremmin mitä kauempana  pohjavesi on ollut maanpinnasta.  

Sekä  pellon että rämeen  koekentillä  on pohjavesiverkosto  

kenttämittauksia  varten. 

Koe  n:o 2 Metsän  lannoituskoe
, jolla  selvitetään  erilaisten 

fosforilannoitteiden  vaikutusta männyn  kasvuun  ojitetulla rahka  

rämeellä.  Kutakin  lannoitetta  on kolme  eri tasoa:  50, 100 ja 

150 kg/ha Peruslannoituksena  on annettu  jokaiselle fos  

forilannoitetulle  ruudulle  oulunsalpietaria  (25  % N) 400  kg/ha 

ja kalisuolaa  (50 % 200 kg/ha. Koekentällä  on myös  pelkän  
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kali- ja typpilannoituksen  saaneita  ruutuja sekä  lannoittamattomia  

vertailuruutuja. Koeruutuja on kaikkiaan  24 kpl. Lannoitus  on suo  

ritettu 4-5.7.1961.  Seuraavassa  taulukossa  on esitetty pituuskas  

vutuloksia  cm:nä vuodelta  1968. 

Koe n:o 5 Alkkiannevan  hydrologinen  koekenttä.  Tämä  n. 40  ha:n  

suuruinen  rimpisellä rahkanevalla  sijaitseva koekenttä  on perus  

tettu vuosina  1961-1965 käyttämällä  kolmea  eri  ojasyvyyttä (50,  

60  ja 90  cm) sekä  vaihtelevia  sarkaleveyksiä  (5, 10, 20, 50, 40,  

60  ja 100 m). Ojasyvyyksiä  60  cm  ja 90 cm vastaavat  ojat  on teh  

ty traktorikaivurilla  ja matalimmat ojat ojajyrsimellä.  Koeken  

tällä on suoritettu  männyn  istutus  ja  pistehajakylvö  keväällä  

1965 laikkulannoitusta  apuna  käyttäen,  jota paitsi  koko alue  on 

hajalannoitettu vuoden  1965 tammikuussa  käyttämällä tuomaskuonaa  

400 kg/ha. 

Koekentällä  suoritetaan  läpi vuoden kestäviä  hydrologisia  

mittauksia. Tätä  varten on ojiin asetettu  mittapatoja sekä yh  

deksän  itsepiirtävää purkautumismittaria.  Pohjavesimittauksia  

varten on yhteensä  640  pohjavesikaivoa.  Koekentällä  on myös  kaksi  

sääasemaa.  

Ensimmäiset  koekentän  metsitystä koskevat  mittaustulokset  

(1, 2) osoittavat, että metsänviljely  on  yleensä  onnistunut  par  

haiten kapeilla saroilla ja että jyrsinojituksessa  maanpinnalle  

levinnyt  turvepehku on vaikuttanut  edullisesti  taimien syntyyn  

ja ensi  kehitykseen.  Istutus koulituilla  2/1-vuotiailla  taimilla 

on antanut  paremman  tuloksen kuin  koulimattomilla  taimilla. Var  

hain keväällä  suoritetusta  pistehajakylvöstä  on saatu  verraten  

hyvä  tulos. 

Fosforilannoitus  

P2°5  :nä kg/ha  

fosforilannoitelaji  50  100 150  

superfosfaatti  15.4 27.3  50.9  

kotkafosfaatti  19.4 26.8  16.8 

hienofosfaatti  19.5  8.2 25.1  

thomasfosfaatti  15.3 19.1  20.1  

apatiitti  15.4 25.4  26.5  

keskiarvo  16.6 21.4  25.4  
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Tuloksia  sarkaleveyden  ja ojasyvyyden  vaikutuksesta  suon  ve  

sitalouteen  Ja valuntaan  on julkaistu  (14) ja todettu  mm;
, että  

pintavesivalunta  oli 5,  10 ja 20  m:n levyisiltä  saroilta merkit  

sevästi  suurempi  kuin  100 m:n saran pintavesivalunta.  10 ja 20  

m:n sarkojen  pohjavesivalunta  oli merkitsevästi  suurempi  kuin  

100 m;n saran pohjavesivalunta.  ojasyvyyksistä  voitiin todeta, 

että 77 cm:n ojien  pinta- ja pohjavesivalunta  oli merkitsevästi  

suurempi kuin 46  cm:n ja 30 cm:n syvyisten ojien. 

Koe n:o 4 Metsägeneettinen  kenttäkoe  n:o 214. Kokeelle  on istu  

tettu Siperian lehtikuusta  20.5-1962.  Osa taimista on saanut  laik  

kulannoituksen  (25 g suomaiden  Y-lannosta)  istutuksen  yhteydessä.  

Hyvästä  alkukehityksestä  huolimatta suuri  osa taimista  on kuollut  

liiallisen kosteuden takia. Ojien lähellä  taimet ovat  menestyneet  

hyvin  ja pisimpien  taimien  pituus oli syksyllä  1970 n. 4  m. Syk  

syllä 1970 suoritettiin alueella  naverointi  vesitalouden  paranta  

miseksi  ja alue lannoitettiin keväällä  1971 käyttämällä suometsän  

PK-lannosta  (0-24-15) 500 kg/ha ja ureaa (46-0-0) 217 kg/ha.  

Koe n:o 3 Metsägeneettinen  kenttäkoe  n:o 206 on perustettu  suo  

pellolle keväällä  1962. Kokeessa  on istutettu 12 500 kuusentainta  

hallanaralle  peltoalueelle. Kuusentaimia  on  25 eri alkuperää,  mu  

kana  suomalaisten  lisäksi  taimia, joiden alkuperä on Neuvostoliit  

to, Tsekkoslovakia,  Puola, Itävalta  ja Saksa.  Suurella  osalla  tai  

mista halla- ja pakkaskuivumisvauriot  ovat  olleet tuhoisia.  

Jäljelle  jääneet taimet lannoitettiin  kasvun  elvyttämiseksi  

keväällä  1971 käyttäen  kalimagnesiaa  (0-0-28) 200  kg/ha,  hieno  

fosfaattia (0-33-0) 100 kg/ha ja ureaa (46-0-0) 50 kg/ha  vastaavat  
...
 2 

maarat 1 m alalle istutuskohdan  ympärille.  

Koe  n:o 6 Koe kuusen  hallantorjuntamenetelmien tutkimiseksi.  

Hallatuhojen torjuntaan käytettiin  seuraavia  menetelmiä: koivun  

istutus  verhopuustoksi , lannoitus (kalisuolaa  1000 ja 2000  kg/ha,  

suomaiden  Y-lannosta (10-12-6) 1000 ja 2000  kg/ha laikkulannoituk  

sena), silmujen suojaus  ja sadetus.  Kokeessa  käytetyt kuusen  tai  

met istutettiin vuoden  1962 toukokuussa.  

Koe  lopetettiin sadetuksen  ja silmujen suojauksen  osalta  vuon  

na 1963. Vuoden  1971 keväällä  annettiin  taimille voimakas  kali- ja 

fosforilannoitus,  jolloin  lannoituskäsittely  oli  seuraava: Kali  

magnesiaa (28 %) 200  kg /ha, hienofosfaattia  (33 %)  100  kg  
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P
o
0

c
:na /ha ja  ureaa (46  %) 50  kg  N/ha.  

2 
Lannoitus  annettiin  laikkulannoituksena  1 m alalle em. heh  

taarikohtaisia  lannoitemääriä  vastaavia  määriä.  

Koe  n:o 7 Luonnonkylvöstä  entiselle  suoviljelykselle  nousseen koi  

vikon  lannoituskoe,  jossp käytettiin seuraavia  lannoitemääriä:  

0,  500 ja 1000 kg  suomaiden  Y-lannosta  (16-20-8). Lannoitus  suo  

ritettiin 2.6.1962.  

Koe  n:o 8 Ojitetun hakkuukypsän  rämemännikön  lannoituskoe,  jossa  

0n yhteensä 12 koeruutua.  Eri ruuduilla  on käytetty  lannoitteita  

seuraavasti:  

Lannoitus  on suoritettu 12-14.6.1962.  

Koeruuduilta  6 ja 10 kaadettiin  kaikki  puut lokakuussa  1967. 

Hunkoanalyysien  perusteella selvitettiin lannoituksen  vaikutusta  

ja todettiin, että ne puut,  joiden pituuskasvu  on hyvä  ennen lan  

noitusta, elpyvät nopeimmin ja voimakkaimmin  lannoituksen  vaiku  

tuksesta  (13).  

Koe  n:o 9 Ojittamattoman hakkuukypsän  rämemännikön  lannoituskoe,  

joka käsittää  kuusi  15 aarin suuruista  koeruutua.  Ruudut  3 ja 6 

on lannoitettu käyttämällä suomaiden  Y-lannosta  (10-12-6) 1000 kg/  

ha, ruuduilla  2  ja 5 on käytetty  suomaiden  Y-lannosta  (16-20-8)  

600 kg/ha  ja ruudut  1 ja 4 ovat lannoittamattomia.  Lannoitus  on 

suoritettu 26.6.1962.  Koealoilla  1 ja 2 kaadettiin  kaikki  puut.  

Koepuista  tehtyjen mittausten  tulokset  on julkaistu kokeen  8  tu  

losten  yhteydessä  (13).  

Koe  n:o 10 Ojittamattoman rämemännikön  lannoituskoe,  joka käsit  

tää 17 ruutua.  Lannoitus  on suoritettu 27.6.1962 käyttämällä  kahta  

erilaista suomaiden  Y-lannosta. Ravinteiden  lisäys  on aiheuttanut  

kokeella  puuston  kasvun  paranemista, vaikka  aluetta ei  ole ojitettu. 

Taimisto on harvennettu  ja ylispuut poistettu 1963. Seuraavas  

Lannoitus  Koeruudut  

suomaiden  Y-lannosta  (10-12-6)  1000 kg/ha  2, 7, 9,  12 

- 11 - (16-20-8) 600 "  1, 4,  6,  11 

Lannoittamaton  3, 5, 8, 10 
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ta asetelmasta  nähdään  taimiston  pituuskasvu (cm) vuodesta  1962 

alkaen.  

Koe  n:o 11 Koe, Jossa  verrataan  haja-  ja laikkulannoitusta  männyn  

taimiston  lannoituksessa.  Lannoitukset  on suoritettu 16-17-7.1962.  

lannoitusmäärät  ovat  1000  kg/ha  suo-Y  (10-12-6) hajalannoituksena,  
p 

laikkulannoitus  1 m :n alalle taimien  ympärille 1000  kg/ha ja 2000  

kg/ha vastaavat  määrät. Jo syksyllä 1965 erot haja- ja laikkulannoi  

tuksen  saaneiden  ja edelleen lannoittamattomien  taimien  pituuskas  

vussa olivat selvät,  kuten  seuraavasta  asetelmasta  voidaan  nähdä.  

Koe  n;o 12 Vuonna  1962 perustettu  koe (24 ruutua),  jolla selvite  

tään  männyn ravinnonottoa  sekä  neulas- ja maa-analyysin  käyttömah  

dollisuuksia  "biogeokemiallisessa  malminetsinnässä.  Lannoitteina  on 

käytetty  kuparia, nikkeliä  ja sinkkiä  eri väkevyyksinä.  Lannoitus  

on suoritettu 5-6.7.1962.  

Kokeelta, joka on perustettu  yhteistoiminnassa  geologisen tut  

kimuslaitoksen  kanssa,  on otettu neulas-  ja maanäytteet  vuosina  

1963-1965. Näytteet on analysoitu geologisen tutkimuslaitoksen  la  

boratoriossa.  

Koe n:o 13 Turvemaalle  perustettu  vastaavanlainen  koe  kuin  n:o 12. 

Tältäkin  kokeelta  on otettu  vuosina  1963-1965 neulas-  ja maanäyttei  

tä, jotka on analysoitu  geologisen  tutkimuslaitoksen  laboratoriossa.  

Koealoilla  on tutkittu myös  männyn ja pintakasvillisuuden  juuristo  

suhteita.  Juuristojen hivenainepitoisuuden  on todettu  olevan  riippu  

vuussuhteessa  kasvualustan  sisältämiin  "nivenainemääriin  (24). Edel  

leen  on todettu,  että  tutkitut hivenaineet  ovat  suurina  väkevyyksinä  

-62 -65  -64 -65 -66 vsarm -68 -69 -70 -71 fen— 

o-ruudut  9,6 13,3 14,4I  13,8 15,9 19,5 18,5 19,4 19,5 20,5 164,4 

I-lannos  

(16-20-8) 
600 ksc/ha  

12,1 17,2 

1 

22,6| 25,8  28,0  31,8 28,4 26,4 
* 

24,1 
' 

22,8  239,2 

12,2 
■ 

16,8 

!  

23,8;26,7  29,2 33,9 30,2 25,0 23,7 21,2  242,7  1  

Lannoitus  Pituuskasvu  v. 1965 

cm 

0-ruutu  6.8 

Laikkulannoitus  1000  kg/ha  12.5 

Laikkulannoitus  2000  kg/ha  13.7 

Hajalannoitus  1000 kg/ha  23.6  
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100  ppm) aiheuttaneet  tuhoja puustossa.  Tuhon  suhteellinen  voi  

makkuus  on ollut suurin  nikkeliä  ja pienin sinkkiä  käytettäessä.  

Koe n:o 14 Rämemännikön  jyrsinojitus-  ja lannoituskoe.  Koekenttä  

on jaettu 32 ruutuun (20 mx 20 m)
,
 joiden väliset  ojat on tehty  

ojajyrsimellä  vuoden  1962 joulukuussa  ja seuraavan vuoden  tammi  

kuussa.  Koeruuduista  on 14 kpl hajalannoitettu 16-17.7.1963  käyt  

tämällä suomaiden  Y-lannosta (10-12-6) 700 kg/ha.  

Lannoituksen  vaikutus puuston  kasvuun  on kokeella  selvästi  

nähtävissä,  kuten seuraavista  pituuskasvutuloksista  (cm)  voidaan  

havaita.  

Koe n:o 15 Vuonna  1963 perustettu  metsän  lannoituskoe,  jolla py  

rittiin aluksi  selvittämään  lannoitusajankohdan  vaikutusta  typpi-,  

fosfori- ja kalilannoituksen  aiheuttamaan  reaktioon nuoressa räme  

männikössä.  Koejärjestelyn  pohjana  on 2 -faktorikoe,  jonka eräät 

ruudut  jaettiin eri aikoina  suoritettavia  lannoituksia  varten nel  

jään osaan. Lannoitusajat olivat: 6.5,  11.6, 24.7 ja 3.10.1965.  

Kokeella  käytettiin seuraavia  lannoitteita:  N = oulunsalpietaria  

(25 % N) 400  kg/ha,  P  =  hienofosfaattia  (33  % ks/ha ja 

K =  kalisuolaa  (50 % 200 kg/ha.  

Kokeella  on suoritettu  vuosina  1963-1965 puuston  kasvua  ja 

neulasten  pituutta koskevia  mittauksia. Neulasmittauksista  saadut  

tulokset  osoittavat, että  lannoitteiden  levitysajalla  on selvä  

vaikutus samana kesänä  ilmenevään  reaktioon  puiden neulastossa.  

Kali- ja typpilannoitus  on vaikuttanut selvästi  keskikesälläkin  

annettuna, mutta fosforilannoitus  on vaikuttanut vain, jos se on 

annettu  keväällä  tai alkukesällä.  Tutkimustuloksia  on julkaistu 

(9 ja 10) ja todettu  mm.
,
 että hienofosfaattilannoitus  voidaan  

antaa  mihin kasvukauden  aikaan  tahansa  ilman, että  syntyy  merkit  

täviä kasvutappioita.  Kali- ja typpilannoituksen  vaikutus  oli 

tutkimuksen (9) mukaan  niin  vähäinen,  ettei lannoitusajankohdan  

vaikutusta  kokonaiskasvutulokseen  voitu havaita.  

Mainittujen tutkimusten  jälkeen jää tämä 71 ruutua  käsittä  

vä koe  pysyväksi  kenttäkokeeksi,  jossa seurataan typpi-, fosfori  

ja kalilannoituksen  vaikutusta  puuston  kasvuun.  

-63  I -64i -65 1 -66  j -67  CO  UD 1 -69  j  -70  j -71  
It ■ M 

—4 

O-ruudut 

Suomaiden  

Y-lannos  

700 kR/ha  

13.6  |l3.5  -12.4  115.7  20.5  
1 I ' 

12.3 '16.2  123.5  131.3 39.1 
» t > < 
1 r
 I 

19.1 

31.5  

18.6  121.2  [24.1  

27.8 .27.1 26.4  
j j  
I » 

158.7  |  

235.2  |  
I 
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Koe  n;o 16 Kuusen  viljelykoe rahkamättäisellä  isovarpuisella  rä  

meellä. Kokeella  pyritään selvittämään  kuusen  kasvatusmahdollisuuk  

sia  rämemäntyjen  muodostaman  verhopuuston  alla, kun  käytetään  lan  

noitusta apuna.  Ojitus 50 m:n levyisiin sarkoihin  sekä  kuusen  istu  

tus  ja hajalannoitus  on suoritettu 10-20.6.1963. Koe  käsittää  12 

ruutua.  

Vuoden  1965 syksyllä suoritetussa  kokeen  inventoinnissa  saa  

tiin seuraava tulos. 

Taimien kuolleisuus  on ollut varsin suuri  lannoitustakin  käytet  

täessä. Ilmeisesti rämemäntyjen  muodostama  verhopuusto  on ollut  

liian harva estääkseen  taimien paleltumisen. 

Istutetuista  taimista % 

terveitä vaurioi- kuolleita  

Y-lannosta  (10-12-6) 700  kg/ha + 
tuneita  

kalkkikivijauhetta  1000 kg/ha 21  48 31 

Y-lannosta  (10-12-6) 700 kg/ha  26  38 36 

Vertailu  20  42 38 
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Koe  n:o 17a Metsänarvioimisen  tutkimusosaston  harvennuskoealasar  

jat n:ot 1-4. Koealan  koko on  4 aaria. Metsikkö  on syntynyt  v.  

1929 suoritetusta  männyn  ruutukylvöstä.  Seuraavassa  asetelmassa  on 

esitetty  koealoilla  suoritetut toimenpiteet sekä  puuston  kuutio  

määrä ja kasvu.  

Koe  n:o 17b Metsänarvioimisen  tutkimusosaston  koesarja  n:o 5«  

Metsikkö 011 syntynyt  luontaisesti 1870-luvulla.  Mittaustuloksia  

Koeala  Metsätyyppi Hakkuussa  jätetty Hakkuu-  Kuorelli-  Vuotuinen  

n: o puusto  % pohja-  ajankohta  nen kuutio  kuuti okas vu  

pinta-alasta  määrä k-m^ kuoretta  

ha 1968 k-mVha ennen  

hakkuuta  

v. 1968  

la VT  90  1968  95.2 - 

b 1! 75 tt 

83,0  - 

c 
tf 60  tt 

62,3 - 

d tt 90 tt 

110,1 - 

e 
rt  Vertauskoeala  tt 106,3 - 

2a  MT 60  1963,1968  118,5 4,3  

b tt  Vertauskoeala  tl 

189,1 6,8 

c 
tt 75 tt 

151,5  5,7  

d tt  90  tt 

172,3  4,7  

3a  VT (CT)  60 tt 

53,7 1,8 

b tt  75  tt 
78,2 2,6 

c 
tl  

50  tt 

58,1 2,2 

d tt Vertauskoeala  tt 115,0 3,8 

4a  VT (CT) - 1968 52,4 2,4 

b tt 
- 

tt 
58,0 3,0 

c 
tt 

- 

tl 

45,8 2,1 

d tl 
- 

tl 
58,6 2,4 

Koeala  

n: o 

Metsätyyppi  Hakkuussa  jätetty 

puusto  % pohja-  
pinta-alasta 

Hakkuu- Kuorelli-  

ajankohta  nen kuutio  
määrä   

ha 1968 

Vuotuinen  

kuutiokasvu  

kuoretta 

enner  

hakkuuta  

v. 1968 

5a  CT  Harsinta  1963,1968 75,6  1,2 

b It Alaharvennus  II 
69,7  1.2 

c 
VI II II  

7^,5  1,1 

d It Harsinta II  
57,1  1,2 
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Koe n;o 17c Metsänarvioiaisen  tutkimusosaston  koesarja  n:o 6.  

Metsikkö  on syntynyt  luontaisesti  1880-luvulla.  

Koe n:o 18 Rieskoivikon  lannoituskoe  turvemaalla. Koe on perustet  

tu toukokuussa  1964. Se käsittää  lannoittamattoman  vertailukoeaian„  

,jolle on annettu  500 kg/ha  Y-lannosta (16-20-8).  Toinen  puoli  koe  

alojen puustosta  hakattiin  tammikuussa  1969 da puista tehtiin run  

koanalyysit. Tulosten  mukaan  lannoituksen  vaikutus  puiden kasvuun  

oli  sitä  voimakkaampi mitä paremmin  ne olivat  kasvaneet  ennen lan«  

aoitusta.  

Koe  n;o 19 Metsägeneettinen  kenttäkoe  n:o 225, jonka pinta-ala  

on 5,4  ha. Koekentälle  on istutettu 26.5-3.6.1964  koivun  ristey  

tys  jälkeläisiä,  yhteensä  144 koe-erää.  Istutus  onnistui  hyvin,  

mutta talvella  1965-1966 on alueella  ollut  runsaasti  myyräntuhoja,,  

jotka ovat aiheuttaneet  huomattavaa taimien  kuolemista.  Alueen  

vesitaloutta  parannettiin  syksyllä  1970 suorittamalla  navero  

ojltus saroilla.  Keväällä  1971 suoritettiin  lannoitus  antamalla  

suometsien  PK  (0-24-15)  500  kg/ha ja ureaa (46-0-0) 217  kg/ha.  

n:o 20 Metsägeneettinen  kenttäkoe  n:o 215»  Tällä  männyn kl©o«»  

nikokeelle  on istutettu  ensimmäiset  kantapuista eri puolilta  Suo» 

aea otetut vartteet 28,5-2.6.1964 (97 koe-erää).  Vartteiden  istu  

tusta on jatkettu v. 1965.  Vuonna  1966 istutettiin  kokeen  täyden»  

K,!-**een edelleen  n. 300  männyn  vartetta sekä  uusia klooneja  10, 

yhteensä n. 160 vartetta.  

Koe n:o 21 Koe  on  jatkoa kokeelle  n:o sjase  on   

kenttäkoe  n:o 218, jossa tutkitaan  kuusen  eri provenienssien  menes» 

tyrnistä  hallanaralla  kasvupaikalla.  Kokeessa  on mukana  itä- ja 

keski-eurooppalaisla  alkuperiä  sekä  suomalaisia.  Myöskin  tämän  

kokeen  (vrt. koe  5) taimista suurin  osa on tuhoutunut  pakkeskulvu*  

misen ja hallavaurioiden  vuoksi.  

KOv.: 1 ** 

n: o 

Metsätyyppi  Hakkuussa  Jätetty  Hakkuu- Kuorelli-  

puusto  % pohja- ajankohta  nen kuutio  
pinta-alasta määrä k-m*  

ha 1968 

kuutiokasvu  

kuoretta  

k-mVha enn©n 
hakkuuta  

v. 1968  

6a  

b 

CT (alareu- 

„  na TT) 
Alaharvennus  

Harsinta  

1963,1968 
ff 

90,6  

70,1 

2,2 

o,9 

c  
*1 Alaharvennus  ft 

80,7  l.* 

cl  
n Harsinta  ff 

91,3 2,0 
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Elossa  olevien talsien  elvyttämiseksi  suoritettiin  alueella  

lannoitus  ksväällä  1971* Silloin  levitsttlin  kalimagnesiaa  

(0-0-28) 200  kg/ha,  hienofosfaattla  (C-33-0) 100 kg/ha  ja ureaa 

(46-0-0)  30  kg/ha  vastaavat  määrät  1  v?  laikkua  käyttäen.  

Koe  nio 22 Välisalon  hydrologinsa  koekenttä.  Tällä suotyypiltään  

tupaavlllanevaa  olevalla  koekentällä,  jonka pinta-ala  on n. 100 ha,  

tutkitaan  erityisesti pintavesivako-ojituksen  merkitystä  nevojen  

metsityksessä*  Pintavesivaot  on tehty yksi-  ja kaksisiipisellä  

metsänparannusauralla  sekä ojajyrsiasllä  marras-joulukuussa   

Vakojen  välisenä  etäisyytsnä  on käytstty  2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 ssä  

Kos  n:o 23 Koe  kuuluu  osana lannoitteiden  levitysajankohdan  vai«  

kutusta  sslvlttävään  koesarjaan,  jonka muut koekentät  sijaitsevat  

Kivalossa  ja Kolarissa*  Koksen  ensimmäinen  inventointi  suoritettiin  

maaliskuussa  1969* Tuloksista  ilmenee,  eitä  käytettäessä  helppo  

liukoisia  lannoitteita  antaa  talvilevitys  heikomman  kasvutuloksen  

kuin  sulan  maan aikainen  lannoitus.  Jotta sslvlltä  kasvutappioilta  

säästyttäisiin,  olisi  helppoliukoiset  lannoitteet  levitettävä  soil  

la kasvukauden  aikana. Vuoden  1969 mittausten  perustsella  ei tutkia  

muksesta  selvinnyt,  mikä olisi  edullisin  lannoitteiden  levitysaika  

kasvukauden  aikana*  

Kos  n: o 2»a  Männyn kylvöajankohtakoe*  Perustettu  vuosina  1965-6?, 

suotyyppi  LkN, koeyksikköaä  5 a  x 5 * koeruutu,  toistoja 3»  kokema  

pinta-ala 0,20 ha« Erilaisia  käsittelyjä  ovst  kylvöajankohdat  kas»  

vukauden aikana.  Kylvö on suoritettu kosksmattomaan  suon pintaat, 

Kos  n: o 24b Männyn  kylvössä  tarpeellista  siementen  määrää solvit  

toleva  koe*  Perustettu  v. 1965, suotyyppi LkN,  koeyksikkönä  

5 * x 5 » koeruutu,  toistoja 10, kokeen  pinta-ala 0,12 ha. Eri  

laisia  käsittelyjä  ovat  kylvölaikkuun  kylvettyjen  siementen  luku»  

määrä. 

Koe  n:o 25  Kokeella,  joka oa  perustettu  vuonna 1965» sslvitetään  

suometsän  käyttöä  riistapeltona.  Kokeessa  suota  on muokattu  eri»  

levyisiltä  kaistoilta  ja alueella  on suoritettu  hajalannoitus.  Li  

säksi  on eri vuosina  kylvetty  kauraa  ko* kaistoille*  

Koe  n:o 26a Koe, jolla sslvitetään  lannoitetun  ja lannoittamatto  

man nuoren rämemännlkön  sopivinta  kasvatustiheyttä*  Tätä varten  && 
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alueella  luonnontilaisia  rertailukoealoja  sekä  koealoja»  joissa  puus  

ton pohjapinta-alasta  on hakkuulla  poistettu  10, 25-ja 40  %e Hakkuut  

on suoritettu r. 1965#  Osa  koealoista  (n:ot) 5,  6, 7» 8) on lannoi  

tettu keräällfi  1967  käyttäaällä  suoaetsien  T-lannosta  (14-18-10)  

700 kg/ha.  

Koe  n: o 26b Lannoittamattoman  Ja lannoitetun  rämemännikÖn  kasva  
u;'ii«uMnrianaMnai w 

tustiheyskoe. Kokeella  tutkitaan  puuston  kasvun  riippuvuutta  puus  

ton kuutiomäärästä  sekä  erilaisista  lannoitekäsittelyiateL  Lannoi«  

tukset  on suoritettu  vuosina  1966 Ja 1969. 

Koe  n: o 26c Vastaavanlainen  rämemännikÖn  kasvatustiheyskoe  kuin  
*3»CTancne— gas-1 itiiij— —mmhmi 

" 

koe 26 h.  

Koe  n:o 27 Koe  on vuonna 1968 perustettu  Jatko  kokeeseen  n:o 20.  

(Ks. koe  n:o 20).  

Koe  n: o 28 Männyn  provenienssikoe  n: o 232  H, Joka käsittää  3.8 la  

jiketta  (Jokaisesta  6  toistoa) Suomen  eri osista.  Eo®  on perustettu  

v. 1966. Taimista  oli ensimmäisen  vuoden  Jälkeon  elossa  keskimäärin  

90.6  ?3.  Ahvenanmaan  alkuperää  olevista  taimista  vain  75*3  %•  

Kq9  n:o 29 Koe, Jolla  pyritään  selvittämään  maan muokkauksen  Ja 

sekä  näihin  yhdistetyn  kauran,  perunaa, h@£aBa Ja lu  

piinin viljelyn  soveltuvuutta  riistapeltotarkoituksiin  eesoia  kuin  

mainittujen  toimenpiteiden vaikutusta  puuston  kasvuun.  Jokaisesta  

käsittelystä  on  kolme  toistoa  Ja koeruutuja  on  yhteensä  21  kpl.  

Koe cn perustettu v. 1966. 

Kokeet  n:ot 30-32  ovat  suopeltojen  metsityskokeita.  Koe  30 on 

istutusetäisyys-  ja lannoituskoe.  Kokeessa  31 tutkitaan  maan 

käsittelyn,  istutustavan  ja -ajan sekä  lannoitteiden  levitysajan  

kohdan  vaikutusta  istutustulokseen.  Kokeessa  32 selvitetään  eri 

säärillä  suoritetun  NPK-Isanoituksen  vaikutusta  istutustulokseen.  

Koetuloksia  on julkaistu (4) Ja todettu, että istutus  auranpal  

teesoen  on ollut  selvästi  edullisin menetelmä.  Lannoituksen  vai  

kutus  taimien  alkukehitykseen  on ollut verraten  vähäinon  metsityk®  

seen saakka  voimakkaassa  viljelyksessä  olleilla  pelloilla. 
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Koe  P:O 53 Tupasvillanevalle  vuonna 1966 perustettu  männyn istutus  

koe,  jossa  tutkitaan  lannoituksen  ja maan muokkauksen  vaikutusta  

taimien elossa  pysymiseen  ja kasvuun.  

Inventointituloksia  

Koe  n:o 34 Koe,  Jolla selvitetään  kasvuturpeen  käyttöä  männyn 

istutuksessa.  Istutus  suoritettu ilman kasvuturvetta  ja käyttä  

mällä täytemaana paikalta otettua  kivennäismaata  sekä kasvutur  

vetta 0.25, 0.5»  1.0 ja 2.0 l/taimi. Istutusta  suoritettu  kevääl  

lä, keskikesällä  ja syksyllä.  Jokaisesta  käsittelystä  on 4 tois  

toa. Koe on perustettu v. 1966. Kasvuturpeella  ei tässä kokeessa  

ole ollut  mainittavaa  vaikutusta  taimien ensi  kehitykseen  (6). 

Koe n:o 55 Kokeessa,  joka perustettiin vuonna 1966, on suoritet  

tu männyn  kylvö  kasvuturpeeseen.  Käytetyt turvemäärät  ovat olleet  

0.25» 0.5 ja 2.0 litraa kylvöpaikkaa  kohti.  Tulos  on jäänyt hei  

koksi  mm. roudan  aiheuttamien  vaurioiden  johdosta. 

Koe n:o 36 Kokeessa  tutkitaan  ojaetäisyyden  ja metsänviljelyaene  

telmän  merkitystä  suopeltojen metsittämisessä.  Kokeessa  on istutuk  

set suoritettu  0.5» I.C ja 1.5 m:n välejä  käyttäen.  Kylvölaikkujen  

etäisyydet  ovat  olleet samat.  Ojaetäisyydet  ovat 5 ja 10 m. Lannoi  

tus suoritettu  kaistalannoituksena  1000  kg  suomaiden  Y-lannosta/ha 

vastaavalla  märrällä.  Männyn istutus  on onnistu  nut  verraten  hyvin  

(4). Myös kylvö  on antanut  kohtalaisen  hyvän tuloksen»  

Lannoitteen  Lannoite  levitetty*.  Lannoite  sekoitettu  juuri- 

määrä suonpintaan  0.25 m :  n kerrokseen  0.25 alalle 

g/taimi alalle  15 cm: n syvyyteen  

Taimia elossa, % vuonna 

1966 1969 1966 1969 

0 
•
 95.0 91.7 97.7  91.3 

25 9^.0 86.7 85.7 80.7  

50 9^.3  37.0 80.0  59.7  
100 95.3 87.3  56.3  37.3 
200  97.0 85.0 42.7  24.7  

Taimien pituuskasvu,  cm vuonna 

1966 1969 1966 1969 

0 3.7  4.2  3.9  4.3  

25 4.1  16.2  4.0 16.0 

50  4.3  18.8 4.6 16.6 

100 3.6  18.3  4.2  15.7 
200  3.8  20.5  4.0 14.4 
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Koo  mo 37 Co* on  kok**n 36 toisto  perustat  tun* rahk*ner*lle  (ks. 

ko*  mo  36), 
,

 
t »f ■. «... ..  

Ko*  n:o 38 Kokeeaea  aelvltet&Xa  raakafoafaattilannoitukaen  käyt  

töä äännyn  iatutukaeaaa.  Ko*  oa perustettu  tupaavillanavalle  ke  

väällä  1967 ja alina  on l«nnoltuk*l*  auoritattu  0,  10, 25» 50 ja 

100 g:a raakafoafaattiaäärillä  auokkaaaatta  auon pinnalla  ja muo  

kattuun  auohon  sekoittamalla  lannoite  Juurikerrokaaen. Koeruutu  

jen koko  oa 20  a x  20  a ja ruutujen  aäärä  30. 

Seuraavaaea  a**t*la*aaa  on eaitetty  tulokaia talalea  eloaaa  

pyayvyydeatä  ja pituuakaaruata  heti  ietutuavuodea  aykeyllä  ja kak  

ai vuotta  ayöhaarnin.  

Kokeet  39-43 Näaä  kalkki  ovat  äännyn iatutuskokeita  entlaelle  

suopsllolle.  Kokeet  on perustettu  keväällä  1967. Kaikki  koeruudut  

oa  kynnetty  norjalaisvalaisteisella  Flanteplog-auralla  saaana 

keväänä.  

Kokeessa  39 tarkastellaan  eri iatutua-  ja lannoitustasojen  

aerkltyati  sekä  verrataan  auranpalteeeeen  suoritettua  istutusta  

paltsittea  villin  koskeaattosMan  pellonpintaan  tehtyjä  lstutufc»  

sean. Kokeessa  oa 54  neljän aaria  koeruutua.  

lokwm 40 «i «rl ruoduille  mitts  pintAloanoitrakfena  Ou  

lun**lpi*t*ri*  (14 8/0*25 hi*nofo*f**tti*  (13,64  g/0*25 a  ) 

kalisuolaa  (5,0 g/0.25  »2
) «ok*  ittutusalustaan  r**k*fo»f**tti*  

(25 g). KoeruutuJ*  on yhtoonoK  46  kpl*  

Lannoitteen  Lannoite  levitetty Linnoita sekoitettu 0 
a&KrS suon pintaan  Juurii tetrokeeen  0*25 > tn 

g/taisi  0*25 alalle  alelle 15 en:n  syvyyteen  

talsia  elossa,  % vuonna 

1967 1969 1967 1969  

0  95.7 91.0 97.7  86.3 

10  98,0 85.3 96.0 81.7 

25 96.5 92.7  97.7 82.0 

50 97.3 91.7 98.0 88.7  

100 97.0 88.3 95.3 86.7 

Talsien  pituuskasvu,  en vuonna 
1967 1969 1967 1969 

0 4.1  3.3 3.6 2.6  

10 3.4 7.2 3.9 9.1 

25 3.5 8.4  3.5 10.2 

50  3.3 8.7 3.3 10.3 
100  4.0  9.7 4.1  11.9 
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lokitiit  41 on lannoitteena käytetty  suomaiden  T-lannosta  

0, 25, 50,  100 tai 200  g/taimi.  Koeruutujen  määrä  on 20*  

Kokeessa  42 on kaikille  ruuduille  annettu  T-lannosta  

(14-18-10),  25  g/taimi  maanpintaan  ja osalle  ruutuja  lisäksi  

25  g raakafoafaattia/taimi istutusrakoon.  Kokeen  tarkoitus  on 

myös  selvittää  lannoitteiden  levltyfcajltnkehdah merkitystä.  Lan  

noituksia  on suoritettu  1.6-22.9* välisenä  aikana  viikon  välein.  

Koeruutuja « 60*  

Kokeessa  43  selvitätftfa MfMsluds  merkitystä  istutuksen  
yfctaydesill vertaasalla  FJOfg-lennoitukeen  vaikutusta  PK-lannoituk  

sen vaikutukseen,  kttn  fosforia  ja kalla  käytetään  yhtä paljon.  

Koeruutujen  aäärä  on 40.  

Koe  nto 44 kokeessa  tutkitaan  superfosfaatln  sekä  raakafosfaatln  

käyttökelpoisuutta  suometsien  lannoituksessa.  Kokeessa  on  typpi  

lannoitteista  «tikan*  urea  jä oulunsalpietarl ,  kokeessa  on  kaikki  
aan 17 eri  käsittelyä,  joista on  nsljä  toistoa,  koko  on nelji  aa  

ria ja kokeen  pinta-ala  3,2 ha.  

Koe  n:o 45  Koe  on  männyn  provenienssikoe,  jonka talaat  on  kasva  

tettu Suoneata,  Sveitsistä  ja neuvostoliitosta  peräisin  olleista  

siemenistä.  Istutus  suoritettu  keväällä  1967 edellisenä  syksynä  

aurattuun  palteeseen.  Etenkin  sveitsiläistä  alkuperää  olevat tal  

aat ovat  käralneet  pakkaskuivuudeeta*  Kolaan  kasvukauden  jälkeen  

niitä  oli elossa  enää  14 %9 Testaavana  aikana  oli  kokeessa  vertai  

lupohjana  olleista  suomalaisista  Itä-Hämeen  taimista  kuollut  vain  

kolme  prosenttia*  Kokeen  pinta-ala  on  1,2 ha* 

Koe nt  o 46 Kokeessa  tutkitaan  lannoituksen  vaikutusta  synnyn luon  

taiseen  uudistumiseen*  Sa  on parustattu  vuonsa 196?, suotyyppi  en  

ELks  ja IB (hakattu  paljaaksi). KoeyksikkSnä  cn 0*25 laajui  

nan ympyränmuotoinen  laikku,  johon kylvettiin  23  sSnjsynsiamentä*  

Erilaitia  käsittelyjä  on 90  kpl,  toistoja  4.  Kokeen  pinta-ala  en 

yhtaansl  1,0 ha* Tutkittuja  muuttujia:  ravinneyhdisteiniä,  HPS  

(15*20-15) ja PK  (0-24-15),  annattujan  ravinteiden  määrä (15,  30,  

60 tai  120 g lannoitetta/laikku),  suotyyppi,  kylvöko  Man etäisyys  

sarkaojasta.  
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I©e as© 47 Kokeessa  salvitet&ga  kasvatarpeea  kHyttSl  istutakaan  

yhtsy&esal.  Erilaista  $a orl  lannoituksen  saanslta  turpeita  &Byt  

tKen  en  kokeessa  kaikkiaan  10 eri  kl§ittaly&«  Buutu3@a  k£k©  ©a  

2 aaria  Ja sä&l  60  &&».,  

£ckj mg Hotsigßarrietsisss  tatkia&sosaato»  vuoaaa 1967 padasta»  
*" 

WM  Je&mSkm kaTrea&aako© (k®©sarjaa  ms© 11)» 

Kaa©t ©a istutettu  �• 1932® ?®psatl*ik©®alan  läoiksi  ksaitt©ly^ä  

©a  ellvfc  kola©,.  joissa  ©a. paastoa  ctfcsa,  ©ttfi  JBljella  

s&äa«sa  paastoa  p©hsfflp£ata-ala  ©a  90  9 ?5 60 %   

Ssa2?a®7aafca  as®t®lß&Bsa   

w©ä®a 1986 teakksma  3E2k©®as  

Koe  a;  a  4% Kokeessa  tutkitaan  kalkin  kSyttSS  soiden  luentaisea  

m-sfcistamissm  yhtoydessfi#  50 kofce©n  kaikkiaan  30:  sua&BS&a  ©a ha  

katpa  paljaaksi  r|a raivauta  terXttalvolla  v.  196S* Alaa  en perus»  

lannoitetta  B«3*-63  kSytt&on'soo kg/ha  PS-leaaoata  (0-24-15).  

Ealkltakaot  ©a  suoritetta  &elml-®aaliskaun  vaihtaessa  eaaana vuon» 

aa#- KalkkikftsittolyJS  ea viisi  s 0
9
 £OO0

9
 4GOQ

f
 SOW Ja 16 000  kg  

feahtaariil©»" 

got lso |ami©lt£«ld©a oarftalevaTdea  vai® 

tattaJeasssa  ffi£&ssa  Sylvßation oaaistrcaslsooa  ©rilaiatea  Taotastän   

aswa®a©klasffi®B®a®t®lai©a'  yht®3rd«ael» Pe:ms9t®tta  r.  1956 9   

BSIS,  £s©yk«&&!cB®ä  feylvEara poihki.  Erilaisia  kBsitt®lysS  

«a *0 Jspl,  fcsistoja  4-,  k©k®©n  päatia-ala  6,15  ka»  

ravlan©yMi3fc©lffl&i  

(15-25-10) 

-m (Q-a»»is)  

3813911© Jinny* temtlsssIIrlL  

m o puv-8t©a p©&-ja- 
pista-al® % 

r, 1965,&»®^/ha 

11 a 90 1*5,6 

2.2»   SO  99  5 0  

11 e 73  . 109„0 

2,1 & 100 153 ®6  



26  

lannoitteen  sijoitus:  

lannoite  levitetty  ennen vaotusta,  edellinen  + 

pintaiannoitus  hienofosfaatllla, lannoite levi  

tetty palteen päälle  

vaotus-  tai muokkausmenetelmä:  

Fiskars-aura,  jolloin  kylvö  on suoritettu  palteen  

ulkopuolelle,  Vikeid-aura,  Raittilan  aura,  matala  

Kopo,  LAMU  I, LAMU  11, Joiden yhteydessä  on kylvet  

ty palteeseen  tai muokkausjälkeen.  

sarkaleveys-25.  50, 100  

Koe  n:o 51 Koe  maanmuokkauksen,  lannoituksen  ja sarkaleveyden  

vaikutuksesta  männyn  kylvösten  onnistumiseen.  Perustettu v« 1968 

LAMU  I -kylvökoneella,  suotyyppi  RLkN,  koeyksikkönä  kylvöura  sar  

kojen  poikki.  Erilaisia  käsittelyjä  60 kpl,  toistoja  3»  kokeen  

pinta-ala 2,25 ha. Tutkittuja  muuttujia:  ravinneyhdistelciä:  

NPK  (15-25-10) ja PK  (0-24-15),  annettujen  ravinteiden  määrä:  

0, 950, 1900, 3800 kg/ha  vastaava  määrä lannoitetta  50 cm:n 

levyisinä  kaistoina,  muokkaus  ja sarkaleveys.  

Kokeet  n:ot 52. 53 .1a  g». Männyn kylvöajankohdan  merkitystä  sel  

vittävä  koe. Perustettu  vuosina  1968 (koe  52),  1969 (koe  53)  �  

1970 Ja 1971 (koe s*o vastaavasti  LAKTJ  I, II ja 111-kylvökoneilla,  

suotyyppi  RLkN,  koeyksikkönä  kylvöura  sarkojen  poikki. Erilaisia  

käsittelyjä  ovat  kylvöajankohdat  kahden  viikon välein  touko-loka  

kuun  aikana,  toistoja 3. Kokeiden  pinta-alat:  koe  52 1,68 ha, 

koe  53 1,29 ha ja koe 1,68 ha. 

Koe n:o 55 Mara-suoistutuskoneella  vuonna 1968 perustettu  koe,  

jossa on käytetty  erilaisia lannoitteita  ja lannoitemääriä.  Ver  

tailtavina  ovat  PK-  (0-24-15) ja NPK-  (18-10-10) lannoitteet.  

Lisäksi  kaikki  taimet saivat koneella  raaka- tai hienofosfaatti  

lannoituksen.  Kokeen  pinta-ala  on 6.0  ha. 
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Kokeet  n:ot 56-60 Nämä kokeet  ovat  suopellon  metsityskokeita,  

jotka on perustettu keväällä  1968. 

Kokeessa  56 on suoritettu  Istutuksia  norjalaisella  loviraene  

telmällä,  ja kiilaistutusta  käyttäen  auranpalteeseen  sekä  kiilais  

tutuksia  koskemattomaan  maanpintaan.  Lisäksi  on osalla  ruutuja  suo  

ritettu lannoituksia  N, P  ja Ksa  käyttäen  maanpintaan  ja lisäksi  

siten,  että  P  (raakafosfaatti) on annettu  istutusrakoon.  Koe  on  

pääpiirteissään toisto  kokeelle  nto 39*  

Koe  57 on lannoituskoe,  jossa lannoitteina  on käytetty  oulun»  

salpietaria  (14 g/0.25 laikku),  hienofosfaattia  (14 g/0.25   

laikku), kalisuolaa  (5 g/0.25 laikku) ja raakafosfaattia  (25 g 

istutusalustaan)•  Kokeessa  on  kolme  toistoa  ja koko  koe  on toisto  

kokeelle  n:o 40.  

Koe  58  on lannoituskoe,  jossa  on käytetty  nousevaa määrää 

suomaiden  Y-lannosta  (O, 25,  50, 100  ja 200  g/taimi).  Koe  on tois  

to kokeelle  n:o 41.  

Koe  59 on lannoitusajankohdan  merkitystä  selvittävä  koe  ja 

se on toisto kokeelle  n:o 4-2.  

Koe  60  on typpilannoitesarja,  jossa  on käytetty  oulunsalpie  

taria O, 10, 20,  40 ja 80 g/taimi  sekä  lisäksi  kahta  eri  PK-perus  

lannoitusta.  Koe  on toisto  kokeelle  n:o 43.  

Koe  n:o 61 Tässä  kokeessa,  joka on  perustettu 8.6.1968, selvitetään  

kaliummetafosfaatin  käyttöä  männyn istutuksen  yhteydessä  turvemaalla® 

Kokeessa  on seitsemän  eri käsittelyä,  jotka saunoin  kuin  inventointi  

tulokset syksyllä  1969 t selviävät  seuraavasta  taulukosta:  

Käsin  istutus  Kopo-istutus  

Vasen  puoli  
(PK-pintalannoltu8)  

Oikea  puoli  

(NPK-pintalannoitus)  

Taimia elossa  82 % 75 % 82 % 

Taimiväli  2,20 a 1,97 m 1,84 m 

Taimien  pituus 15.0 cm 14,9 cm 15.9 est  

Taimien  kasvu  4.5 cm 5.2 cm 6.7 c® 

Neulasten  pituus 2.5 cm 2.2 cm 2.6  

Käsittely Taimia  Taimien  

elossa  pituuskasvu,  
% vuonna cm vuonna 

1968 1969 1969 

Kaliummetafosfaattia  5 g istutuskuoppaan  76.7 75.0 4.4  

- " - 10 g - - - 58.3 53.3 4.5 

15 g - " - 55.0 53.3 4.3 
- " - 15 tr laikkuna  pintaan78.3  78.3 5.7 

Raakafoafaattia  25 g istutuskuoppaan 86.7 
Metaän  T-lannosta  suomaille  (14-18-10) 

„
 

25 g laikkuna  pintaan 81.7  

86.7  

75.0  

5.6 

8.9 

Lannoittamaton 86*7 86.7  4.9 • 
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Kokeet  n:ot 62-6$ Kokeet  on perustettu  lähes  samanlaisina  turve  

maalle (62) ja kangasmaalle  (63) käyttäen  lannoitteena  nitroformia 

0, 2,  5,  10 ja 15 g  istutuskuoppaan. Turvemailla puolet koealoista  

on saanut nitroformin em. käsittelyjen  lisäksi  30 g PK-lannosta  

pintaan levitettynä. Vastaavasti  kangasmaalle  puolet koealoista  on 

saanut nitroform-lannoituksen  pintaan.  

Seuraavassa  asetelmassa  on esitetty turvemaan  kokeen  inventoin  

tituloksia syksyllä  1969.  

Koe  n; o 64- Vauhdituslannoituskoe.  Koe on perustettu v. 1968 

kokeelle  n:o 22. Lannoituskäsittelyt  ovat  olleet seuraavat:  

a) lannoittamaton  

b) kastellaan  kerran  viikossa  2 litraa/taimi 

c) lannoitusliuosta  kerran  viikossa  2 litraa/taimi  ja lisäksi  

annetaan  2 g ureaa/litraa vettä kohti  (= 4- g  ureaa/taimi).  

Lannoituskäsittelyt  on toistettu  kymmenen  kertaa. Koeyksikön  koko  

on ollut 10 tainta. 

Koe  n:o  65 Suontutkimusosaston  jatkolannoituskoesarjaan  kuuluva  

vuonna 1968  perustettu  koe,  jota vastaavia  kokeita  perustettu  tä  

män lisäksi  Kivisuolle  ja Muhokselle.  Kokeessa  on viisi erilaista 

lannoituskäsittelyä  sekä  neljä lannoitteen levitystapaa  seuraa  

vasti: 

Lannoituskäsittelyt:  

1. = Urea (46-0-0) 100  kg/ha  

2. =  Suometsä  PK  (0-24-15) 210  kg/ha  

Käsittely  Taimia  Taimien  

elossa  
y 

pituuskasvu,  
% vuonna cm vuonna 

1968 1969 1969 

Lannoittamaton  97.5 95.8  5.3  

2 g nitroformia istutuskuoppaan  91.7  86.7 6.8 

5 g - 
"

 - 78.3  76.7 6.9  

10 g - " - - 
"

 - 58.3  58.3  5.8  

15 g - " - - 
"

 - 45.0  45.3  5.5  

30 g suometsien  PK-lannosta  laikkuna  90.0  86.7 6.9  

pintaan 
2 g nitroformia kuoppaan  + 

91.7  86.7 8.7  
30 g PK-lannosta  pintaan  

5 g nitroformia kuoppaan  + 
85.0  78.3 8.2 

30 g PK-lannosta  pintaan 
10 g nitroformia kuoppaan  + 

73.3  68.3  1 P 

30 g PK-lannosta  pintaan 
15 g nitroformia kuoppaan  + 

56.7 56.7 n n  

30 g PK-lannösta  pintaan f •v 
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3. = Normaali-Super-Y  (15-20-15) 250  kg/ha  

4. =  Lannoituskäsittelyn  A 3/hteydessä  annetaan  Ureaa  100  kg/ha,  

muutoin  urea-ruutua vastaava  lannoitus  paitsi viimeisellä  

kerralla  urean sijasta annetaan  koko kesän  erä Suometsä-  

PK:ta siis 210 kg/ha. 

5. = 0-ruutu  

Levitystavat:  

A. = Lannoitemäärä  yhdellä kerralla,  lannoitusaika:  15.6.1968  

B. = A:ta vastaavasta  lannoitemäärästä  1/5 kerralla,  lannoitus  

aika: 15.6, 13.7 ja 12.8.1968.  

C. = A:ta vastaavasta lannoitemäärästä  1/6 kerralla,lannoitus  

aika: 15.6, 29.6, 13.7,  29.7, 12.8 ja 24.8.  

D. = A:ta vastaavasta  lannoitemäärästä  1/12 kerralla,  lannoitus  

aika: 15.6, 24.6, 29.6, 6.7, 13.7, 22.7, 29.7, 3.8, 12.8, 

17.8, 24.8, 31.8.1968.  

Jokaisesta  käsittelystä  on neljä toistoa.  Kokeen  pinta-ala  on  1,6 ha.  

Koe  n: o 66 Koe  kuuluu  osana laajaan  koesarjaan, joka käsittelee  

eri  ,fosforilajien liukenevuutta.  

Koe on perustettu  kesä-  ja heinäkuussa  1968, jolloin on suo  

ritettu lannoitukset  eri fosforilajeilla seuraavasti  toisto kerral  

laan: 

Toistojen lannoitukset  on suoritettu 10.6, 17*6, 1.7 ja  22.7.  

Keväällä  1969 ovat  kaikki  lannoitetut  ruudut  saaneet  peruslannoi  

tuksena  200  kg  ureaa/ha ja 200  kg  kalisuolaa/ha.  

Koe n:o 67 Vuonna  1968 perustettu toisto kokeelle  4-6. 

Koe  n;o 68 Kokeen  luontoisena  perustettu  koivun  puistoistutus 

Alkkiannevan  hydrologisen  koekentän  halki kulkevan  tien laidoille.  

Koe  n:o 69 Metsänjalostuksen  tutkimusosaston  koe,  jonka tarkoi  

tuksena on pluspuiden  jalostusarvon määritys.  Kokeessa  käytetty  

jen taimien alkuperä  on  Korpilahden  Vihtakangas.  Ruutujen  luku  

määrä on 720 ja kokeen  kokonaispinta-ala  4,34 ha. 

superfosfaatti  6.0 kg/ruutu (600 kg/ha)  

hienofosfaatti  5.6  It (360 " ) 

raakafosfaatti  3.6 Yt (360 " ) 

apatiitti  3.5 ft (350 " ) 

vertailu 
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Koe n:  o  70 
v

Kokeella  tutkitaan  lannoituksen  Ja jätepuuston vaiku  

tusta männyn luontaiseen  uudistumiseen  rämeellä.  Osa koeruuduista  

on käsitelty  avohakkuulla  talvella 1968-69 ja osa ruuduista  on 

myös lannoitettu  samana talvena  käyttäen  PK-lannosta  (0-24—15)  

500 kg/ha. 

Koe n:  o 71 Koe  lannoituksen  käytöstä kangasmaan  metsien  käsittelys  

sä. Koe käsittää  18  ruutua,  joista osa on luonnontilaisia  vertailu  

ruutuja ja osa on hakattu helmikuussa  1969 ylä- tai alaharvennusta  

käyttäen ja samalla  lannoitettu  käyttämällä ureaa 200 kg/ha.  

Koe n:o  72 Koe, jonka tarkoituksena  on selvittää  lannoituksen  

vaikutusta  puolukan  kasvuun  ja mar jaisuuteen puolukkatyypin  metsä  

maalla. Tutkittavat  ravinteet  ovat N, P, K ja niiden  määrät 100, 

200  ja  300  kg/ha  (N,  P
p

O r
:nä  tai K o

o:na  laskettuna).  
C. J C. 

Koe n:o 75 Kokeessa  tutkitaan pintakasvillisuuden  vaikutusta  lan  

noitustulokseen.  Kokeessa  on seuraavat neljä käsittelyä:  

a) luonnontilainen  pinta  

b) pintakasvillisuus  poistettu  

c)  luonnontilaiseen  pintaan  XPK (15-25-10) 500 kg/ha 

c) pintakasvillisuus  poistettu  + NPK (15-25-10) 500  kg/ha  

Pintakasvillisuus  poistetaan  ao. ruuduista joka vuosi. Ja kaikista  

käsittelyistä on neljä toistoa.  

Koe  n:o 74- Kokeella  selvitetään  eri kalilannoitelajien  vaikutusta  

männyn  kasvuun  rämeellä.  Siinä on käytetty  kalilannoitteina  kali  

magnesiaa, Paraisten  kalia ja kalisuolaa  sekä  yksin että yhdessä 

urean  ja hienofosfaatin  kanssa.  Tutkittavat  määrät ovat  50, 100 

ja 200  kg/ha Koe on  perustettu  12.-14.6.1969.  Jokaisesta  

käsittelystä on  vähintään  kuusi toistoa.  Kokeen pinta-ala on 3,6 ha. 

Koe n:o 75 Tämä  suontutkimusosaston  tutkimusohjelmaan kuuluva  koe 

perustettiin  vuonna  1969.  Koe  käsittää  kuusi  ruutua,  joista  kolmes  

sa pidettiin  noin kuukautta  normaalia  kauemmin  roudassa keväällä  

1969. Koeruuduilla  kasvavista'puista  otettiin kokeen  aikana  osa  

näytteitä,  joista suoritettiin  erilaisia "biokemiallisia  tutkimuk  

sia. 
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Koe n:o 76 Koe, jolla tutkitaan  turpeen  syvyyden  vaikutusta  män  

nyn ja  kuus ven  ravinnonottoon.  Se  perustettiin  vuoden  1969 huhti  

kuussa antamalla  kankaalta  alkaville  ja paksuturpeiselle  rämeelle  

päättyville koeruuduille  seuraavat lannoitteet: 

Lannoittamaton  

Suometsän  PK-lannosta  (0-24-15) 500 kg/ha  

Suometsän  PK-lannosta  500  kg/ha  + ureaa  200  kg/ha.  

Turvesyvyyden  vaikutusta  kasvureaktioihin  tutkitaan  ottamalla  neu  

lasnäytteitä sekä  mittaamalla puiden  kasvua.  

Koe n;o 77 Männyn istutuskoe, jossa  verrataan  Mara-suoistutus  

koneen  työjälkeä käsin  lapiota  apuna käyttäen käsittelemättömään  

suonpintaan, Vikeid-auralla  tehtyyn  palteeseen  sekä  Sesam-jyrsi  

mellä levitettyyn turvemurskaan  suoritettuun  istutukseen.  Kokeessa  

on käytetty seuraavia  lannoituksia:  

Lanno  ill amat on 

2 
Istutuskuoppaan 30-40 g raakafosfaattia, maanpintaan n. 0.25 m :n 

alalle 40 g suometsien PK-lannosta  (0-24-15). 

Istutuskuoppaan  30-70 g raakafosfaattia
, maanpintaan 70 g suometsien  

FK-lannosta.  

Edelleen  kokeessa  on verrattu keskenään  suoraan taimitarhalta tuo  

tujen  taimien sekä  varastossa  n. kuukauden  ajan säilytettyjen  tai  

mien kasvua.  

Varastossa  säilytetyt . taimet on istutettu  10-19.6.1969  ja suo- •  

raan taimitarhalta tuodut taimet 25-30.6.1969 välisenä  aikana.  

Kahden  kasvukauden  jälkeen suoritetussa  kokeen  inventoinnissa  

todettiin, että koneella  istutetut  taimet olivat  pysyneet  elossa  

ja kasvaneet  jokseenkin  yhtä hyvin kuin  käsin  istutetut taimet.  

Koe  n:o 78 Koe maan  muokkauksen,  lannoituksen  ja sarkaleveyden  

vaikutuksesta  männyn  kylvösten onnistumiseen.  Perustettu  v.  1969»  

muokkaus  LAMU II:11a, suotyyppi  RLkN,  koeyksikkönä  20 m x 20 m = 

4 a:n koeruutu (4-0  m:n saralla 20  mx4o m = 8 a). Erilaisia  käsit  

telyjä 64 kpl,  ifcoistoja 3, kokeen  pinta-ala  12,00 ha. Tutkittuja  

muuttujia: . 
.

 ■  

ravinneyhdistelmä:  

ravinteiden  määrä  

NPK = Oulunsalpietari  (25-0-0) + Suo-PK  (0-24-15)  

PK  = Suo  PK (0-24-25) 

NPK Oulunsalpietari  + Suo-PK  
0 kg/ha + 0 kg/ha  

200 " + 300  

400 " + 600 

800 " + 1200  
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PK Suo-PK 

0 kg/ha 

200 " 

400 
"  

800 "  

muokkaus  

sarkaleveys:  5»  10, 20  ja 40  m.  

Koe n:o 79 Koivunvlljelykoe.  Perustettu  v. 1969,  muokkaus  LAJ/1J  IX  

kylvökoneella,  suotyyppi  RLkN,  koeyksikkönä  20  mx2o m 4 a:n koe  

ruutu. Erilaisia  käsittelyjä  42  kpl,  toistoja  3, kokeen  pinta-ala  

5,04 ha. Tutkittuja  muuttujia: 

raudus-  ja  hieskoivun  vertailu  

muokkaus  

kalkitus 0, 4000  Ja  8000  kg/ha  

ravinneyhdistelmä  

NFK - Oulunsalpietari  (25-0-0) � Suo-PK (0-24-15) 

FK - Suo-PK (0-24-15) 

ravinteiden  määrä 

NPK Oulunsalpietari � Suo-PK  

O g/laikku(»  0,5 «• g/laikku  (»0.5   

15 • + 25 " 

30 " + 50 " 

PK Suo-PK 

O  g/laikku  (•  0.5  «2
)  

25 

50 " 

Koe  n:o 80  Koivun ja kuusen  hallan- Ja pakkasenkestävyyskoe,  Joke  

on perustettu samanaikaisesti  edellisen  kokeen  kanssa  Parkanon  li  

säksi  Muhokselle  ja Kivisuolle  sekä  Vilppulaan. Kokeessa  pyritään  

selvittämään  lannoituksen  vaikutusta  kuusen-  sekä  koivuntäimien  

hallankestevyyteen  ja pakkaskuivumisvaurioiden  esiintymiseen.  Ko  

keesta  saatujen esitulosten  mukaan  voidaan  oikealla  riittävän  suu» 

rella kali- ja fosforilannoituksella  nopeuttaa taimien kehitystä,  

vähentyä  hallavauriolta  ja nopeuttaa taimien toipumista  vaurioista  

(26).  
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Koe  n:o 81 Fosforilajikoe  allaskokeena.  Suopellolle perustettu  

koe,  Jossa  pintaturve  on poistettu Ja laudoista  rakennettu  2 x 2 a 

ruudut, Joihin on tuotu osalle  sara- Ja osalle  rahkaturvetta  siten, 

että  alkuperäinen  sara- tai rahkanevapinta  on  pyritty säilyttkraään 0 

Ruuduilla  on suoritettu lannoituksia  eri fosforilannoitelac'eilla.  

Käytetyt  fosforilajit ovat  olleet: superfosfaatti,  hienofosfaattia  

raakafosfaatti,  Siilinjärven  apatiitti Ja CJaJoen  fosfaatti.  

Näiden  kaikkien  tsso on 120 kg Näiden  lisäksi  käytet  

ty  NK  peruslannoitusta  (100  kg N/ha  Ja 120 kg  K2
O/ha).  Kokeessa  on 

myös  NK Ja C-käsittelyt.  

Koe  n;o 82 Vetokokeiden  kokeilualueen  viljely on eri Jyräin- „  

ojitus- ym. koneiden  työnäytöksessä  syksyllä  1369 syntyneeseen  

työ  Jälkeen tehty syysistutus  männyn taimilla.  

Koe  n:o 83 Koe on perustettu  27.6.1969.  Istuttamalla  5 kk  vanhoja  

mennyn  kennotaimia  ifara-auralla  käsiteltyyn  pintaan.  Osa istutusri  

veistä  on lannoitettuja.  Lannoitteina  on käytetty fosforirikasta  

Super  Y-lannosta  (15-25-10),  Jota on annettu  pintalannoituksena 

40  g tainta kohti  sekä  raakafosfaattia  (33  % istutuskuoppaan.  

Ensimmäisen  kasvukauden  Jälkeen taimia oli verraten runsaasti  

elossa.  

Koe  n:o 84 Koe  liittyy tutkimukseen,  Jolla pyrittiin selvittämään  

lannoitteiden  levitysajankohdan  vaikutusta  nopealiukoisten  lannoit  

teiden  aiheuttamiin  kasvureaktioihin  suometsissä  (11). Kokeessa  an  

nettiin hangen  pinnalle  sekä  sulaan  maahan  eri lannoitteita.  Tal  

vella analysoitiin  lumessa  eri syvyyksissä  olleiden  ravinteiden  

määrä Ja kesän  alussa,  paljonko  ravinteita  oli  inaa3sa eri syvyyk  

sissä.  

Lannoitteiden  syvyyssuuntaista  liikkuvuutta  lumessa  koskeva  

osa tutkimuksesta  suoritettiin Karviassa.  Kokeessa  käytettiin 
2 

4 m :n suuruisia  koeruutuja,  Joille annettiin  seuraavia  lannoittei»  

ta: ureaa (120  g/koeruutu),  PK-lannosta  (200  g), hienofosfaattia  

(145 g), superfosfaattia  (240 g), kalisuolaa  (50 g) sekä  fosfori  

rikasta  super  T-lannosta  (200 g).  Käytetyt  määrät  vastasivat  foc»  

forin osalta  120-125  kg/ha  F2o,j:nä laskettuna,  kalin osalta  50-75  
kg/ha sekä  typen osalta  75-138  kg/ha  N. Lannoitusajankohdat  

olivat 3.5., 10.3., 17.3., 24.%, 31.3., 8.4., 14.4., 28.4., 15.5. 

sekä  1.6. Jokaisesta  lannoitusajankohdasta  oli kuusi  toistoa. Eri 
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käsittelyt arvottiin  etukäteen  niin,  että  niiden sijoitus tuli sa  

tunnaisesti  määrätyksi.  

Koe  osoitti,  että  joskin eri  ravinteet kulkeutuvat  syvälle  lu  

messa,  on  niiden määrä  vielä  kuukaudenkin  kuluttua  selvästi  suurin  

lumikerroksen  pintaosissa.  Sekä  lumesta  tehtyjen että maa-anal.yysien  

mukaan  on helppoliukoisia  lannoitteita  ilmeisesti  mennyt  hukkaan  

lumen sulamisvesien  mukana.  

Koe  n;o 85 Kokeen  tarkoituksena  on selvittää  männyn ja koivun  

tulvankestävyyttä  suolla.  Mänty-koivu-sekametsään  cn saatu aikaan  

tulva  patoamalla Kourajärven  pinta keväällä  1969. Kokeessa  on seu  

raavia  lannoitu3käsittelyjä:  

Lannoitta-raton  

Suometsien  PK-lannosta  (0-24-15) 400 kg/ha  

Suometsien  PK-lannosta  400  kg/ha ja ureaa 200  kg/ha.  

Lannoitus  on suoritettu 16.6.1969. 

Koe n:o 86 Metsänjalostusosaston  perustama  kenttäkoe  n:o 2?2/6, 

jonka  tarkoitus on eri plusmetsikciden  vertailu. Koe on perustettu  

2.-4.6.1969 I+l -ikäisillä  männyntaimilla. Kokeen  pinta-ala on 5»5 

ha. Kokeessa  olevien  taimien alkuperät  ovat  eri puolilta Suomea, 

esim. Hyrynsalmelta,  Kuorevedeltä,  Virroilta ja Saarijärveltä.  

Istutus  on inventoitu  syksyllä  1969» jolloin taimien kuolleisuus  

oli 15 %.  

Koe  n;o 87 Kuusen  hallankestävyyskoe.  Koe on perustettu  suopellol  

le kuusen  syysistutuksena  v. 1969» Istutus  onnistui heikosti  liian 

kuivien  palteiden vuoksi. Kokeessa  on päätarkoituksena  tutkia eri 

kalilannoitelajien  valloitusta  kuusentaimien  menestymiseen  erittäin  

hallanaroilla  suopelloilla.  Syksyn  istutuksen  jälkeen kuolleiden  

taimien tilalle suoritettiin täydennysistutus  keväällä  1970, mutta 

erittäin kuivan  alkukesän  takia  lähes  koko  täydennysistutus  epä»  

onnistui.  Kokeessa  on käytetty  seuraavia  kalilajeja:  kalisuola,  

kaliumsulfaatti,  kalimagnesia, kaliumnetafosfaatti  ja Paraisten  

kali  11. Käytetyt  määrät ovat  olleet 50, 100 ja 150 kg   

Kalilannoitteen  lisäksi  on koealoilla  suoritettu peruslannoitus  

käyttämällä  hienofosfaattia  100 kg ja Oulun  salpietaria  

50  kg N/ha. 
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Koe  n:o 68 Männyn  kylvöä  ja istutusta vertaileva  kce.  Perustettu  

v. 1970,  muokkaus  LAMU  111-kylvökoneella,  suotyyppi  RLk?i. Koeyk  

sikkönä  20  a*2o m » 4 a:n neliö, Erilaisia  käsittelyjä  ?4 kpl,  

toistoja 3» kokeen  pinta-ala 2,88  ha. Tutkittuja Euuttujia: 

männyn istutus Ja kylvö  

turpeen  muokkaus  ja kylvö  

ravinneyhd  i s  t  elmä 

KFK  (»Oulunsalpietaria  (25-0-0) � Suo PK  (0-24-15)  

ravinteiden  määrä 

NPK - Culunsalpietari  + Suo-PK  

0 kg/ha + 0 kg/ha  

200 * + 460 kg/ha  

400 " � 720 kg/ha  

PK - Suo-PK 

0 kg/ha  

410 
* • 

720 " 

Lannoitemäärät  annettu  1/5 pinta-alalle  

50 cm levyisenä  kaistana  em. lukuja  vastaavina  mäyrinä.  

Koe  n: o 89 Puulajlkoe.  Perustettu  Pinus ccntortan  ja Pinus silves  

triksen  osalta  v. 1971  
f
 L.  sibirlca  jalnybridihaapa istutetaan  syk  

syllä  19?1 sekH  Piceä  abies  ja Ficea mariana  keväsllä  1973. Koe  

yksikkönä  20  b x 2C  i  « 4 a:n koeruutu.  Lrilaisia  käsittelyjä  kul  

lekin  puulajilla  15 kpl,  toistoja 3, kokeen  pint a-ala  13,50 ha.  

Tutkittuja muuttujia: puulajien vertailu (P. ccntorta  ja P. silves  

tris;  P. abies,  P.  Mariana  ja L.  sibirica;  hybridihaapa),  muokkaus,  

ravinneyhdistelmä:  NPK (15-25-10),  FK  (0-24-15);  ravinteiden  määrä»  

lannoitetta  G,  25 tai 50 g/tai®i ja lisäksi  em. kanssa  täysin  vaih  

deltuna  hienofosfaattia  (0-33-0) istutuskuoppaan  0, 30  tai 60  g/  

taimia: neljän  viimeksimainitun  puulajin yhteydessä  kalkitus  

(O, 40C0  tai 8000  kg/ha).  

Koe  n;o 90 Kännyn  kasvatustiheyskoe.  Koe  on perustettu  keväillä  

1970 salaojitetulle  suopellolle.  Kokeen  hyötypinta-ala  on 42  ha.  

Kokeen  ovat  eri tutkimusosastot  suunnitelleet  yhteistyönä siten, 

että  metsänviljely-,  metsänjalostus-,  puuteknologia-  Ja metsän  

tuottotutklmukset  ovat kokeessa  edustettuina.  Koe  on siten suun  

niteltu hyvin  pitkäaikaisesti  tutkimusta  palvelevaksi.  
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Koeruudun  koko  on 0,75 ha. Koe  on perustettu kahdella  män  

nyn  alkuperällä  kahtena  toistona.  Istutus  on suoritettu  auranpal  

teeseen. Taimien  etäisyys  on vaihiellut 1.4 - 8.0  m ja istutus  

etnisyys  0.8 - 3.5  » seuraavasti:  

Koe  n:o 91 Hieskoivun  viljely- ja lannoituskoe.  Koe  on perustettu  

rinnakkain  Häädetjärvellä  olevan  luontaisesti  syntyneen  hieskoivun  

lannoltuskokeen  kanssa.  Näillä  molemmilla  kokeilla  on tarkoitus  

selvittää  mahdollisuuksia  lannoituksen  avulla  ks3vattas  hieskoivua  

ojitetuilla  soilla  ensimmäisenä  puusukupolvena.  Koe  on perustettu  

rahkanevalle.  Lannoitteina  on käytetty suometsien  FK-lannosta  

(24-15-0) 0, 200, 400 ja 600  kg/ha ja lisäksi  ureaa 0,  100 Ja  

200 kg  A».  

Koe  n;  o 92 Hännyn lannoituskoesarja.  Kokeessa  on käytetty  lannoit  

teina  oulun3alp letaria, hienofosfaattla  Ja kai imagc.es laa käyttäen  

N:nä, ja K2
o:na  O, 25, 50,  100,  200  Ja  400  kg  lannoitetta/  

ha.  Koe  on istutettu  keväällä  1970 ja lannoitettu  1/4 x\
c

 laikku*  

lannoitusta  käyttäen  syksyllä  1970* Kokeen  erityisenä  tarkoituksena  

on selvittää  ravinnesuhteiden  merkitystä myöhäiskasvainten  esiin  

tymiseen mennyn taimistossa*  

talsia  kpl/ha  riviväli  taiaiväli  

5000 M 1.4 

5000  2.5  0.8  

2500  2*0  2.0  

2500  5.0  0.8 

1600 2.5  2.5  

1600 5.5  1.8 

16C0 3.5 1.8 

1600 5.0  1.25 

1100 3.0  3.0  

1100 5.0  1.8 

1100 8*0 1.13 

800  3.5  3.5 

800  5.0  2.4  5  

800  8.0 1.53 
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Koe n:o 93 Kuu sentaim l«m  hallankestfcvyyekce.  Koe  on perustettu  

laatikkokoesarjana  ne-valle  muokattuun  rahkat Lri laa  

tikoissa  olleet  täiset ovat saaneet  erilaisia lannoituskäsit-.ely-  

Jä. Laatikossa  on kolme  kuusi-  Jä yk3i  mäntykoesarja.  Euusikoesar-  

Jat ovat:  
« p 

1. Lannoitekoe  fiktorikokeena  (4 ). Lannoitteena  käytetty  

oulunsalpietaria  400  kg/ha,  hienofosfaattia  500  kg/ha,  kalisuolaa  

167 kg/ha Ja  dolomiittikalkkia  4000  kg/ha. Koe on perustettu  kolme  

na toistona.  

2. Salilannoitelajikoe,  Jossa on käytetty  seuraavia  kalilan  

noitteita: kalisuola,  kaliumsulfaatti,  kalim-ignesia,  kaliummeta  

foBfaatti Ja  Paraiseen  kali  11. Kutakin  kalilajia  on käytetty  50  

Ja 10C kg  KgO/ha.  Li3äksi  on käytetty peruslannoituksena  100 kg  
oulunsalpietariaAa  Ja hienofosfaattia  }OC ke/ha.  

?. KalilannoitemHäräsarja,  Joka on perustettu  kalisuolaa  Ja 

ksliumsulfaattia  käytteen.  Lannoite®ääret  KgOsna  kg  /ha  ovat seu  
ra  v/at:  0, 25, 50, 75, 100, 150, 200  Ja 250. Näiden  lisäksi  on 

t»ama peruslannoitus  kuin  kohdassa  kaksi.  

LaatikkokoesarJan  männyn lannoituskokeessa  on käytetty 

oulunsalpietari-,  hiencfosfaatti-  Ja kalisuolalannoituksia.  Taimien  

heikon  laidun  vuoksi  koe  epäonnistui  Ja se oli  perustettava  uudes  

taan keväällä  1971* 
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