
JALOSTUS- ja  KOETOIMINTA  

Risteytykset  muodostavat jalostuksessa  ja 

jälkeläiskokeet  koetoiminnassa suuren  
osan. Jälkeläiskokeilla pyritään selvittä  
mään eri puurotujen  ja -yksilöiden  parem  
muus  kasvattamalla niiden jälkeläisiä  sa  
manlaisissa oloissa. Jo  kolmen kuukauden 

kasvatuksen  jälkeen  on eri alkuperien  pi  
tuudessa selviä  eroja, jotka huomattavas  

sa  määrässä kuvastavat  niitä eroja,  jotka  
samoista alkuperistä  kasvatetuissa metsis  

sä vaikuttavat  lopulliseen  taloudelliseen tu  
lokseen. Jalostuksessa pannaan pääpaino  
niille alkuperille,  jotka jo taimitarhavai  
heessa ovat  osoittaneet hyvää  kasvua  ja  
kestäneet talvet hyvin.  
Koetoiminnan piiriin kuuluvat Haapasten  
syrjässä  myös monenlaiset metsäpuiden  
kukkimista  ja risteytystekniikkaa  selvittele  
vät kokeet  sekä pistokaslisäämisen  hyö  
dyksikäyttöön  metsänviljelyssä tähtäävä 
koetoiminta. 

VARTETUOTANTO  

Vartteita tehdään pääasiassa  metsäpuiden  
siemenviljelyksiä  varten. Varttamalla rotu  

puun oksa tavalliseen taimeen ja kasvatta  
malla vartetusta oksasta  taimelle uusi  lat  

va,  saadaan rotupuut  kasvullisesti  moniste  
tuiksi. Näin saaduista vartteista peruste  
taan siemenviljelyksiä  tuottamaan metsä  
puiden  siementä. 
Koko valtakunnan siemenviljelysten  tarve 
on laskettu olevan 3 750 ha  ja  sitä varten 

on  Haapastensyrjässä  tuotettu n. 1,5 milj. 
vartetta. Haapastensyrjässä  on  tehty vuo  
sittain n. 200 000 elävää vartetta siemenvil  

jelyksiin.  Siemenviljelyksiä  oli 31.  12. 1970 
istutettuna noin 2 000 ha  ja loput  noin 1 700 
ha  tulevat ohjelman  mukaan perustetuiksi  
1970-luvun alkupuoliskolla.  

KOIVUN TAIMITUOTANTO  

RÖYKÄSSÄ 

Metsänjalostussäätiö  aloitti 1970 uuden tai  
mitarhan rakentamisen Nurmijärven Röyk  
kään. Taimitarhalla on tarkoitus tuottaa 

lehtipuitten taimia, pääasiassa  rauduskoi  

vuja. Tuotanto aloitettiin jo v. 1971 ja  täy  

teen laajuuteensa  se tulee v. 1973, jolloin 
sen lasketaan olevan 5 miljoonaa  istutus  
kelpoista  koivun  tainta vuosittain. Taimi  
tarhalla käytetään  uudenaikaisimpia  tuo  

tantomenetelmiä,  mm. lämmitettyjä kasvi  
huoneita on käytössä  6 000 m 2.  

Osuuspankkijärjestö  on luovuttanut seu  
raavat kääntösivun kartassa näkyvät  maa  
tilat Metsänjalostussäätiön  käyttöön  

Röykän  taimitarhan muovihuoneita 

g  
Haapastensyrjän  jalostusmännikköä  

Haapastensyrjän  pistokashuone  

metsänjalostussäätiö  
HAAPASTENSYRJÄN 
metsänjalostuskeskus 
ja 
RÖYKÄN  TAIMITARHA  

A Haapastensyrjä  n. 200 ha 
B Halkivaha n. 55 ha 

C  Kaksoiskivi n. 45 ha 

D Vahtermäki n. 80 ha  



Kuusen pistokasoksia  turverullassa 

HAAPASTENSYRJÄN TARKOITUS 

Osuuspankkijärjestö  luovutti syksyllä  1960 
Haapastensyrjän  maatilan Metsänjalostus  
säätiön käyttöön.  Metsänjalostussäätiö  pe  
rusti tilalle metsänjalostuskeskuksen,  jon  
ka tarkoituksena on saada Suomen met  

sät tuottamaan enemmän ja parempaa 

puuta  soveltamalla kasvinjalostusta  met  

säpuihin.  Varsinainen toiminta aloitettiin  
keväällä 1961. Tilan kokonaispinta-ala  on  
lähes 200 ha, joista  peltoa  30 ha. Pääosa  
pelloista on istutettu pysyvillä  puukokoel  
milla, joissa tehdään risteytysjalostusta.  
Suunnilleen puolet  metsämaita on raivattu 

jälkeläiskokeita,  siemenviljelyksiä  ja puu  
kokoelmia varten, jotka myös nopeasti  al  
kavat palvella  käytännön  metsänjalostus  

työtä.  Kymmenisen  hehtaaria tilan pellois  
ta on rakennettu jalostustarhaa varten. 
Maasto on  muotoiltu, tiestö on  perustettu  

ja salaojitus  ja viemäröinti on suoritettu.  
Kesällä 1970 oli muovilla katettu ala n. 4 

ha, ja muovin alla tehdään vartteita (kuva)  

ja kasvatetaan taimia jälkeläiskokeita  ja 

koeviljelyksiä  varten. Muovihuoneissa juur  

rutetaan myös pistokkaat  (kuva)  ja tehdään 
monenlaisia jalostusta ja taimikasvatusta 

palvelevia  kokeita. 

VIERAILUT 

Niille,  jotka ovat  kiinnostuneet metsän  
viljelystä ja jalostustyöstä,  on Haapasten  

syrjässä  paljon mielenkiintoista katselta  

vaa. Vieraita otetaan vastaan mahdolli  

suuksien mukaan; opastuksesta  on syytä  
etukäteen sopia  Haapastensyrjän  toimiston 
kanssa.  

HENKILÖKUNTA 

Haapastensyrjän  johdossa  on metsänhoi  
taja Pentti Tyystjärvi,  ja eri  tuotantolohko  

ja hoitavat metsäteknikot: vartetuotantoa 
mt Markku Aitonen, jalostustoimintaa  mt  
Ville Pirttilä, koetoimintaa mt Sakari Vaini  
kainen ja Röykän  taimitarhaa mt Kalervo 
Herrala. 

Työntekijöiden määrä Haapastensyrjässä  
vaihtelee suuresti vuodenaikojen  mukaan. 
Keväällä kiireisimpänä aikana tarvitaan 
noin 150 henkeä ja talvella taas tarve on 
vain parikymmentä henkeä. 

OSOITE  

HAAPASTENSYRJÄN METSÄN  

JALOSTUSKESKUS, 

12600  LÄYLIÄINEN  

puhelin  Hyvinkää  914-50  160 

RÖYKÄN TAIMITARHA, 

05100  RÖYKKÄ 

puhelin Nurmijärvi  90-275  978  

Rotumäntyjen  vartteita 


	metsänjalostussäätiö HAAPASTENSYRJÄN metsänjalostuskeskus ja RÖYKÄN TAIMITARHA

