


Suo men 4H-li itto 
PAJUNVILJ ELYOPAS 

Sisallys l uette lo: 

1_ JOHDANTO 2 
11. Mita on energiaviljely? 2 
12. Pajunviljelyn historiaa 2 

2. ENERGIAPAJULAJIT JA -ALKUPERAT 2 
3. VILJELYMAAN VALMISTAMINEN 3 

31. Paikan valinta 3 
32. Maanpinnan kasittely ja lannoitus 4 

4. VILJELYMATERIAALI 5 
5. ISTUTUS 6 
6. VILJELMAN HOITO 6 

61. Kastelu 6 
62. Rikkaruohontor j unta 7 
63. Tuhot 7 

7. KORJUU 8 
71. Lehtien riipimine n ja pajukon kaato 8 
72. Pistokka iden leikkuu 9 
73. Pistokkaiden sa ilytys 10 

8. KATSAUS PAJUBIOMASSAN KAYTTOMAHDOLLISUUKSIIN 11 
9. MUISTIINPANOT 12 

Teksti: 
Esa Heino 

Vel i Pohjonen 

Pii rrokse: 
Leil a Kes i-Korp i 

Oulu - 0y Liiton kirjapaino - 1981 



1. JOHDANTO 

11. Mita on energiaviljely? 

Energiaviljely on oppi viljelykasveista ja -menetelmista, joilla 
auringon energiaa vastaanotetaan, sidotaan ja muunnetaan 
varastoitavaan muotoon . Energia sidotaan vihreiden kasvien 
yhteyttamisessa (fotosynteesissa) ja varastoidaan talven va
ral le kasviaineksena eli biomassana. Muun muassa paju on 
tallainen energiakasvi. Sen lehdet sitovat auringon sateily e
nergiaa itseensa ja varastoivat sita runkoon ja oksiin. Meld an 
tarvitsee vain perustaa vilje lmat, hoitaa niita ja korjata satoa. 
Jokainen sidottu biomassan ku iva-ainekilo vastaa energl as l
sallottaan no in puolen ki lon raskasta polttooljymaar u. 

12. Pajunviljelyn historiaa 

Pajun viljely on vanhaa perua. Jo yli 2000 vuotta Silt on V/1I1me
ren rannikolla harjoitettiin metsapuiden lyhytkl ortovllj olya, 
jossa tarkein puulaji oli juuri paju. Silloin tarvlttll11 l/\hl1111l1 sit 
keita vesoja punonta- ja sidontatarkoituksiin . 

Suomessa pajun viljelya kokeiltiin 1900-luvun alk11puololl a j a 
myohemmin 1940- ja 1950-lukujen vaiht oossn. I uollolnkln ta
voitteena oli kasityomateria alin tuottamlnon . I olmlpa maas
samme 1950-luvun alu ssa alan yrlty skln, Paju Oy. 
1970-luvun alussa, kun mct s~toolll suutt ammo uhka sl raaka -ai
nepula, maassamme kaynnlst ottlln kokolt a, jo lssa tutkittlin 
nopeakasvuisten lehtipuiden lyhytki ortovllj olyl1 paperln raaka
aineeksi. Naista kokeista ja vaikeaksi muuttunc osta energiati 
lanteesta keksittiin energiaviljely. Ajatus pajusta energiakas 
vina ei o le uusi sekaan, silla jo vuonna 1753 Daniel Lithander 
kirjoitti Turun Akatemiassa: "Kuinka helpost i vain piilia ja pa
jua viisaasti istuttamalla voitaisi inkaan saada miltei kaikki se 
polttoa ine, mika tarvitaan" . 

2. ENERGIAPAJULAJIT JA -ALKUPERAT 

Eniten viljelmia on perustettu alkuperaltaan ulkomaisi lla vesi 
pajulla (Salix Aquatica "Gigantea") ja varsinaise lla kor ipajulla 
(Salix viminalis). Ne ovat osoittautuneet erittain nopeakasvui-
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siksi. Luonnonvaraisista pajuistamme ne erottaa ehka parhai
ten syksylla, silla ilmastoomme sopeutumattomina ne pudot
tavat lehtensa vasta hyvin myohaan, jopa vasta alkutalvesta . 
Hyva tuntomerkki on lisaksi niiden nuorena helean vihrea run
ko seka pitkat ja kapeahkot lehdet. Vesipajua, mika on mah
dollisesti luonnossa itsestaan syntynyt risteyma, on tuotu 
maahamme muun muassa Tanskasta. Koripaju kasvaa luon
nonvaraisena jo Ruotsissa, ja Suomeenkin sita on istutettu 
koriste- ja tuulensuojapensaaksi. 

Nopeakasvu isista kot imaisista, talvenkestavista pajuista tar
keimmat ovat 4H-kerholaisten keraamien "maatiaispajujen" 
parhaimmisto, seka jokipaju (Salix triandra) ja raita (Salix cap
rea). 4H-nuoret ovat vuosina 1978-80 etsineet nopeakasvui
sia pajuja Metsantutkimuslaitokselle ns. pajunetsintaki lpai
luissa. Lupaavista alkuperista mainittakoon Kullaalta seka 
Harto lasta loytyneet pajut. 

Joki- eli mantelipaju on mielenkiintoinen kotimainen energia
pajuehdokas. Se kasvaa maassamme harvinaisena muun 
muassa Liminganlahteen laskevan Temmesjoen seka Kemi- ja 
Torniojoen suistoissa. Jokipajun vesat ovat kellanvihreat-pu
naruskeat ja niiden kuori hilseilee vuosittain. Jokipaju on koh
talaisen nopeakasvuinen, silla on vesomi stalpumus ja varma 
juurtuminen pistokkaasta . 

Raita on kookas, puumainen paju. Se on varsinkin kantovesa
na erittain nopeakasvuin en, mutt a juurtuminen pistokkaasta 
on heikkoa. 

Muita energiaviljelykok eissa kaytettyja parhaita pajuja ovat li
saksi rlst eym a Sal ix dasyclados seka klooni numerolla SU 
8953 kulkeva , koripajun kaltainen paju . 

3. VILJELYMAAN VALMISTAMINEN 

31. Paikan valinta 

Valitse energiapajun viljelyyn joko turvepohjainen tai multa
van hietamaa n pelto ja ota lisaksi huomioon seuraavat nako
kohdat: 

maa ei saa olla liian kuiva 
kosteus on hyvaksi, mutta ei pitempiaikainen seisova vesi 
maan tu lee olla kohtuullisen viljava 
paikan tulisi sijaita lahella ajoku ntoista tieta (tarv ikkeiden 
kul jetus, retkeily) 
tasainen maapohja on eduksi ja joen, puron tai jarven la
heisyys mahdo ll istaa tarvittaessa veden saann in vi ljel
malle. 
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-32. Maanpinnan kasittely ja lannoitus 

Viljelyalueen valmistaminen 
alkaa maan kyntamisella. Tee 
se, jos mahdollista, jo edelli
sena syksyna. Kevatkyntokin ·, 
roudan sulamisen jalkeen, 
kay myos painsa, mutta sen 
jalkeen rikkaruohoista voi ol 
la enemman vaivaa, ja viljely 
joka tapauksessa viivastyy. 
Mikali sinulla ei ole kaytetta
vissasi traktoria, voit kaantaa 
maan vaikkapa lapiolla. Kyn
tamisen jalkeen maa aeste
taan tasaiseksi ja kuohkeak 
si. 
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Lannoitukselle ei luonnollisestikaan voida antaa mit M n " jok 
paikan" ohjetta, vaan se riippuu maan laadust a, ravint oisuus
tasosta ja happamuudesta (pH). Halutessasi voit ottaa maasta 
naytteet Viljavuuspalvelun tutkittavaksi, ja suunnit ollu lunnol 
tuksesi sen mukaan, niin kuin peltoviljelys sakin. 

Kai kit us on tarpeen mikali maa on liian hapan , pH allo 4 5. Lan
noitteiksi sopivat hyvin Y-lannokset, esimerkik sl Norm aull tal 
Typpirikas Y-lannos. Myos tuhka ja karjanlant a soplvol hyvln 
pajuviljelman lannoitukseen . Palstakohtai ston la1111oitorn lH\• 
rien selv ill esaamiseksi tulee mitat a viljolm an pintn nln. Sou
raavassa esimerkki kerhopal stan lan noit ukses tn Jn lnnnoit e
maarien laskemi sesta: 

viljelman pinta-ala on 15 m x 15 m 
aaria 
alueelle levitetaan kalkkia 60 kg/a (6000 kg/ha) 
Normaali Y-lannosta 5 kg/a (500 kg/ha) 
puuntuhkaa 50 kg/a (5000 kg/ha) 

Palstasi lannoitemaarat voit laskea seuraavasti: 
kalkki: 2,25 x 60 kg = 135 kg 
Y-lannos 2,25 x 5 kg = 11,25 kg 

- tuhka: 2,25 x 50 kg = 112,5 kg 
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Lannoitteet voit levittaa joko 
kasin tai traktorilla . Kasinlevi 
tys onnistuu hyvin kylvova 
kan tai vaikkapa sangon avu l
la. Traktoriievitys kay nosto
laitt ees~en kytketylrn. levit ti 
melt a. Aesta tai haraa alue 
lannoituk sen jalkeen viela 
kertaalieen lannoitteiden se
koittam iseksi ja maan kuoh
keuttamiseksi. Viljelyn kan
nalta on sen parempi, mita 
pehmeammaksi maan saat. Ul ' ~ ') 
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4. VILJEL YMATERIAALI 

Viljelyssa kaytetaan pistokkaita eli pajujen rungosta ja oksista 
leikattuja patkia. Yieensa ne ovat 20 cm:n mittaisia, mutta kos 
tealla maalla riittavat myos 15 cm:n pistokkaat. Ns . vaakaistu
tuksessa kaytetaan yleensa pitempaa viljelymateriaalia . 

Viljelyyn tarkoitettujen pistokkaiden tulee oila riittavan paksu
ja, vahintaan 5 mm latvapaasta , mieluimmin s ilmullisia, siis
tisti leikattuja ja kaikinpuolin elinvoimaisia. Niiden kuivumi
nen tulisi estaa sailyttamalla niita ennen viljelya suljetussa 
muovisakissa kylmavarastossa tal vaikkapa lyhyita aikoja 
(vuorokauden verran) varjoisa ssa ojassa. 

Taimien, esimerkiks i pottitaimien kaytto viljelman perustami
sessa tulee kysymyks een sill o in, kun halutaan viijella jotakin 
nop eakasv uista pajua , jonka Juurtuminen pistokkaasta on 
heikkoa . Tallainen on esimerkiks i kotoinen raitamme. Taimet 
saadaan kasvattamalla niit a s iemenista. 
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5. ISTUTUS 

Useimmat pajuviljelmat ja 
kaikki 4H-vilj elmat peruste
taan pistamalla. Tyonna pis
tokkaat maahan pystyasen
toon siten, etta vain noin 2-5 
cm niista jaa nakyviin maan
pinnan ylapuolelle. 'Pistok
kaassa olevien silmujen tu lee 
luonnollisesti osoittaa yl6s
pain. Ennen pistamista sinun 
tulisi liottaa pistokkaita ve
dessa muutaman tunnin ajan. 
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Pistokkaat pistetaan riveihin ja rivivaliksi suoslte llaan 70 cm 
seka rivissa olevaksi tih eydeksi (juoksuvS.liksl) 20 cm . Jotta 
saat pistokkaat suoriin riveihin voit es imerkiks i kiinnlt1M ja ki
ristaa narun rivin merkiksi. Pistaminen tapahtuu narun vle
reen. Tyota voit viela nopeuttaa tekemalla puurim olsta tarkoi 
tusta varten sopivan telineen , johon merkitset plstlimlskohdat 
( = pistokkaiden paikat). 

Mika.Ii maapohja ei ole riittavan kuohkea, pistokk aat olvat pai 
nu tarpeeksi syvalle. Tyon he,lpottamiseksi voit rakentaa plsto
raudan, jolla saat polkaistua maahan reiat, mihin pistokka at 
sitten ty onnat. Suurialaisten viljelmien perustamin en kliy tlo 
tenkin parhaiten painsa istutuskoneella. Koneen toimlntaperi 
aate on samankaltainen kuin taimitarhoilla ~aytettiivi en kou
lintakoneiden. 

Energiapaju voidaan viljella , varsinkin riittavan kosteilla turve 
mailla mybs vaakaistutuk sena. Traktoriin kiinnitetyilla laut a
sauroilla aukaistaan istutu svaot, joiden pohjalle pistokasm a
teriaali asetetaan vaak a-asentoon (syvyys noin 2-3 cm). Lo
puksi pistokkaat peitetaan multaamalla vaot. Vesat kasvavat 
maan alta pistokkaissa olevista si lmuista . Vaakaistutus on 
luonnollisesti arempi pintamaan kuivumiselle. 

6. VILJELMAN HOITO 

61. Kastelu 

Viljelman kasteleminen ei ale valttamatonta, mikali olet valin
nut riittavan kos te an viljelyalueen, mutta kuivilla mailla kaste
lun tarpeellisuu :: kuitenkin kasvaa. Kastelu on yleensa paikal
laan esimerkiksi , ' isto kkaiden juurtuessa ja kasvun alkaessa. 
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Mika.Ii vedensaanti on vaivatonta , kaste lulla voit helposti jou
duttaa vesojen kasvu a. Vesi saadaan katevasti esimerkiks i 
joesta pumpun avull a putkea tai letku a pitkin sadettajaan. 

62. Rikkaruohontorjunta 

Pistokkaat ja niista kasvavat vesat peittyvat pian viljelyn jal 
keen rikkaruohoihin, mikali jatat alueen hoitamatta . Rikkaruo
hontorjuntaan kannattaa sinun siksi uhrata tyota ja aikaa ai
nakin siihen saakka, kunnes pajut ovat rikkaruohoja pitempia, 
mutta myohemminkin, jos sankka rikkakasvusto uhkaa verot
taa pajun kasvua. 

Rikkaruohot voit torjua me- , '~\ I / 
kaanisesti kuokilla ja haroil- \ 
la. Mika.Ii kaytettavissasi on 

1 
/ 

tavallinen puutarhajyrsin kay . 1 

rikkaruohontorjunta katevasti \ ' \~1-~ , 
ajamalla rivivalit 1-3 kertaa ' ~ ~ [_\ / 

1 

kesan kuluessa. Tyossa tulee . ' 1 - · 1 

kuitenkin huomioida juuristo- ' \ 1 \i 

vauridoiden mahdollisuus, " \ _J\(1
( 

mikali jyrsitaan liian syvalta "'- // 
ja liian lahelta pistokkaita . ·",.._, / , 
Suurilla viljelyalueilla rikka - ;· 

/ 
/ . 

.f"° 

ruoho ja voida an mahdollises - l'.il•' ~ r••,;l'J',_, 
ti torjua esimerk iksi sokori - , ,.([. ~ · ''? wri'f~ YJ ~-,1, 

juurlkasharalla. ~-ll-00 1 
_ ';lf}~ . :j , .. 
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63. Tuhot 

Pajuakin uhkaavat erilaiset tuhot , joista mainittavimmat ovat 
riistaelainten aiheuttamia. Pajuja syovat janikset ja hirvielai
met voivat aiheuttaa suuriakin menetyksia. Ne saatt avat kat
koa vesoja ja riipia niista iehtia. Hirvituhojen torjunt a kay ehka 
vaivattomimmin ennakolta: viljele pajua avoim ella, tai muuten 
hirvien karttamalla paikalla (kerhopa lstat es imerkiks i asumus
ten lahettyvill e). Ainoa hirv en ja janlksen varsinainen torjunta
keino on tukevan verkkoa idan pystyttaminen viiljelman ympa
rill e. Korjuun suorittamine n hetl lokakuussa pienentaa varsin
kin j11nlkson al heuttamle n sy6 nnt>stuhoj en mahdollisuutta. 

Varsink in pakottlpel loi lla saatta vat myyrat muodostua riesak
si. Myyri en torjunta onk in jo hanka lam paa, mutta hyvin hoidet
tu viljelm a on jo sell alsenaa n ens iaske l niiden torjunnassa. 
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Mustaksi muokatussa maassa myyrilla ei ole heinatuppaita ja 
muita rikkaruohoja suojapaikoiksi. Yon hiljaiset saalistajat, 
pollot, torjuvat myyria omalla menetelmalla. Mika.Ii pajua on 
tarkoitus viljella usean vuoden ajan on eduksi ripustaa pollon
ponttoja lahiymparistoon. Samalla tulee tehtya arvokasta 
I uonnonsuojelutyota. 

Erilaisten tuhohyonteisten ja sienitautien esiintyminen viljel
malla on myos mahdollista, mutta toistaiseks i niita, niin kuin 
myyriakaan ei ole tavattu haitallisessa maarin. 

7. KORJUU 

71. Lehtien riipiminen ja pajukon kaato 

Korjuutyot voit aloitt aa lok akuussa. Pisto
kastuotannossa sen ensimmaisena vaihee
na on lehtien riipiminen vesoista. Tyo kay
nee parhaiten silloin , kun pajut ovat viela 
pystyssa. Silmujen vahingoittamista sinun 
tulisi varoa. Lehdet voit ri ipia joko maahan 
karikkeeksi tai muovisakkeihin , jos haluat 
antaa lehmien , lampaiden tai vaik kapa ka
nien herkutella niilla. 

Kaada pajukko joko pistokassaksilla eli se
katooreilla, tai raivaussahalla tai niittoko 
neella. Kan non korkeudeksi voit jattaa 5-10 
cm. Kat kot ut vesat viedaan sailoon kylma
huoneeseen. Traktoria kayttaessasi yrita va
roa kannokon pa.a.lie ajamista. 
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72. Pistokkaiden leikkuu 

Pistokasvilj elmall a pistokkaiden leikkuu ja niputus on viljely 
ketjun vi lmeinen tyovaihe. Leikkuun voit suorittaa joko heti 
korju un J/11koon syksy ll a, talven aikana tai kevaalla ennen kas
vukaudo n olkua. Tyo kay muk avasti sekatooreilla . lsompien 
maar len vuoslttal n tolst uvien leikkuiden ollessa kyseessa tu
lee sinu n harklttavaksesl vannesa han tai hienoteraisen sirkke
lin hankkimin en. PMasia on, ett a kaytetyn tyovalineen jatta
ma jalki on siisti , eika. roso lnen ja r ikk onainen . 
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Pistokkaat 1e1Kataan yleensa 20 cm:n mittaisiksi ja tasapaisik
si. Nyrkkisaantona pistokkaan paksuudesta voidaan pita.a, et
ta latvalapimitan tulisi olla vahintaan puoli senttia , mutta enin
taan 3 cm. Liian ohuet pistokkaat vaikeuttavat pistami sta, ja 
ne ovat myos arempia kuivuudelle . Pisto kkaassa ei myoskaa n 
saisi olla suuria vikaisuuksia , esim erki ks i palelt umia. Pitkia 
oksantynkia ei pistokkaaseen saa jaada, vaan oksa t katkotaan 
siististi poikk i lahelta runko a. Pistok kalta vo idaa n leikata seka 
run goist a ett a myos r ilt tavan paks uista oksist a. Leikkuussa 
syntyy kuitenk in me lko runsaasti "h ukkapatk ia", lah inna ohui
ta oksa nkappa lolta. Mika.II slnu lla on kaytet tavissasi lammin 
kas vlh uono, volt lolkata oksanp/1tk lsta lyhyi ta, 10 cm:n pistok 
kalta Ja plstfi/1 ne kasvl huoneeseen, lannoitettuun kasvutur
poosoon sMn no ll iso n kaste lu n alle. Nain pajut tulevat tark
kaan ka.ytotyiksi ja pisto kasmonistus ta voidaan jatkaa talvel
laki n. 
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Varsinkin kotimaisista, luonnonvaraisista, pystyssa olevista 
puista ja pensaista voidaan pistokasmateriaalia leikata myos 
kevaalla ennen kasvukauden alkua. Tyovalineiksi sopivat ok
sasakset ja sekatoorit. 

Sido leikatut pistokkaat narulla tai vahvalla kumilenkilla 50 
kappaleen nippuihin. Mika.Ii olet leikannut eri pajulajeja ja 
-klooneja tai alkuperaltaan poikkeavia pajuja, erota ne eri nip
puihin. (klooni = yhdesta vanhemmasta suvuttomasti synty
nyt, perimaltaan taysin samanlainen jalkelaisto). Lisaksi olisi 
toivottavaa, etta nipussa olevat pistokkaat olisivat samaan 
suuntaan (silmut samaan suuntaan). 
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73. Pistokkaiden sailytys 

Pistokkaat (tai vesat, jos pistokkaiden lelk 
kuu suoritetaan vasta kevaalla) tulee sailyt
taa viileassa tilassa. Sailytyspaikaksi sopii 
esimerkiksi kylmahuone, jonka lampotila on 
enintaan O astetta, mutta mieluummin noin 
2-5 astetta pakkasta. Pakkaa pistokasni
put muovisakkeihin ja sido sakkien suut kiin
ni. Nippuja on ehdotettu sailytettavaksi 
myos kellarissa turvepehkuhiekassa pystys 
sa. Tarkeinta sailytyksessa kuitenkin on, et
ta pistokkaat (tai vesat) eivat kuivu, eivatka 
rupea kasvamaan. 

'( 
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8. KATSAUS PAJUBIOMASSAN KAYTTO
MAHDOLLISUUKSIIN 

Parhaimmat pajut ovat erittain nopeakasvuisia. Varsinkin al
kuperaltaan ulkomaiset pajut, kuten vesipaju (Salix Aquatica 
"Gigantea") venyvat hyvissa kasvuolosu hteissa kantovesana 
jopa 3-4 metrin pituisiksi yhden kasvukauden aikana . Kun 
huomioimme lisaksi niiden sangen suuren istutustiheyden (20 
cm x 70 cm tiheydella tulee hehtaarille yli 70 000 pistokasta) 
seka vesomistaipumuksen paastaan suureen biomassatuo
tokseen. Hyvissa olosuhteissa riittavan tiheaksi vesoneen 
kasvuston kuiva-ainesato hehtaaria kohti vuodessa voi olla 
10 000 -20 000 kg. 

Ulkomais et pajut eivat kuitenkaan ole sopeutuneet maamme 
ilmastoon ja siksi nillla on heikko talvenkestavyys . Mika.Ii ve
sat paleltuvat vuosittain, mutta juurakko kuitenkin talvehtii, 
niita voidaan viljell ii myos maammo pohjoispuoliskossa yhden 
vuoden kiertoaikaa kaytUien. Suto korjataan joka syksy . Etela
Suomessa , missa talvi ei o le nlln ankara, saattaa my6s moni
vuotinen viljely olla mahdolllsta . Nopeakasvuisia kotimaisia, 
talvenkestavia pajuja voitai siln vlljolla monivuotisina. Kiertoai
ka asettunee todennakoisesti 2- 5 vuoden viilille. 

N uoret pajut sisal ta.vat runsaastl vetta . Esimerkiksi yksivuoti
sen vesipajun kosteuspit o isuus tuoreessa puuaineksessa on 
noin 60 prosenttia. Nykyi set 1/impo kesk ukset soveltuvat hak
keenpolttoon, missa polttoaineen (hakkeen) kosteus on noin 
40 %. Raaka-ainetta on sen vuoksi kuivattava. Kuivatus tapah
tuisi joko rankoina , hakkeena tai mahdollisesti osin molem
missa muodoissa. Hakkurin tulee luonnollisesti olla sopiva 
ohuiden vesojen haketukseen. 

Jatkojalostus tuo aivan uusia mahdollisuuksia pajubiomas
san kaytolle. Biomassa voidaan joko kuivata ja jauhaa seka 
puristaa tiiviiseen muotoon, pelleteiksi tai kaasuttaa ja nes
teyttaa ammoniakiksi tai metanoliksi. Molemmat teolliset toi 
menpiteet, prosessit tapahtuisivat tarkoituks een sove ltuvl ssa 
tehtaissa. 

Pelletit ovat koiranmuonatllvisteltt1 mul stutt avla korkean lam
poarvon omaavla plenpurlstelta . Motan o ll taas on nestemai
non polttoalno . 

My{)i; p;i/uloi1 luhtlon knytt0/1 ultllnton rehuks i tutkitaan . Erai
clo11p,1)111J11, k111t,11 vuii11J,1j1m lohcllssa on mitattu varsin korkei
ta m,1kav11lk11Hl1.pilolmrnksln. Lohtlbiomassaa tuleekin energi
apajuvl ljolm l11ll1 runsanstl. Pajui lla on lisaksi kayttoa kasityo
materiaalin a, viherrakentamisessa seka riistapeltokasvina. 
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Tutkimukset nopeakasvuisten pajujen viljelysta energiakayt
toon ovat keskeneraiset. Monia asioita on viela selvittamatta. 
Kuitenkin voimavarojen suuntaaminen pistokastuotantoon on 
tarkeaa energiaviljelyn eteenpain viemiseksi. 

9. MUISTIINPANOT 

Muistiinpanojen teko olisi toivottavaa. Merkitse 
muistiin muun muassa viljelymateriaali ja pajuk
looni, eri tyovaiheiden ajankohta ja kestoaika, lan
noitteet ja lannoituksen voimakkuus seka mielen
kiintoiset kasvuun liittyvat yksityiskohdat. Myos 
kasvun seuraaminen mittauksin antaa tietoa ener
giapajututkimukselle ja siita saattaa olla iloa 
myos sinulle itsellesi. Valitse viljelmalta esimer 
kiksi viisi parhaiten kasvanutta pajua, ja mitt aa nil • 
ta saannollisesti (esim. viikottain) . Num eroi mitt a• 
vat pajut (1-5) ja merkitse esimerklksi muovln au
hoilla, jotta lbyt/3.isit ne helpostl ja erottai sit ne 
muista vesoista. Ala vaihda mittausten valilla mi
tattavia pajuja toisiin, vaikka nama olisivatkin kas
vaneet pitemmiksi. Tietysti sita pisinta voit mie
lenkiinnon vuoksi mittailla "ulkopuolisena". Veso
jen pituudet voit mitata joko verson tai lehtien kar
keen. Jalkimmaisessa tapauksessa ylimmaiset 
lehdet venytetaan suoriksi ja mittaus tapahtuu pi
simman lehden karjesta. Mitan alkupaa asetetaan 
luonnollisesti siihen mista vesan kasvu alkaa. Mit
tauksissa voidaan paasta jopa millimetrin tarkkuu
teen (esim. 65,3 cm) . 
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VILJEL YVUOSI 198 

4H-kerholaisen (viljelijan) nimi __________ _ ____ _ 

Synt. vuosi ______ _ 

Osoite _____________ ____ _______ _ _ _ 

Kunta _______________ _ Puh. ______ _ 

Kyla (kerho) _____________ ___ __ _ __ _ 

4H-neuvojan nimi ___ ________ _ 

Viljeltava pajulaji tai -kloonl 

Tiheys ja kaytetty pistok asmM ra 

Tietoja viljelyalueesta: 

Puh. _____ _ 

Pinta-ala __ __ _____________ _ _____ _ 

Maan laatu ___ ____________ _______ _ 

Omistaja ___ ___________ _________ _ 

Paivamaaria: 

Kynnit alueen _____ ________________ _ 

Lannoitit sen __________________ ___ _ 

Pistaminen alkoi _______________ _____ _ 

Rikkaruohontorjunta (kaikki paivat) ___ ___ _______ _ 

Kastel it ______ _____ ___________ _ _ 

Aloitit korjuutyot _________________ __ _ _ 

Pls tokkaid en leikkuu ______________ ____ _ 

I 1rnvutlt pi st okkaat 

Tolmltu stnpa j u vu:3laanoll aj a 
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Tyovalineet, tyomenetelmat, lannoitteet yms.: MITTAUSTULOKSET: 

Pvm. Pituus, cm Pvm. Pituus , cm Pvm. Pituus , cm 

1) 1) 1) 
Havaintoja pistokkaiden juurtumisesta, kasvusta, yms .: 2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

Havaintoja elaintuhoista: 5) 5) 5) 

Hirvi: Hyonteiset: 1) 1) 1) 

Janis: Kotielaimet: 2) 2) 2) 

Myyra: Muut muistiinpanot : 3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

5) 5) 5) 

Karttapiirros viljelman sijainnista: 1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

5) 5) 5) 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

Viljelmalta saatu pistokasmaara ______________ kpl 

Maksettu korvaus/pistokas _________________ mk 

4) 4) 4) 

5) 5) 5) 

Kokonaisansio _________________ mk 1) 1) 1) 
Kustannukset _ _ _ __________________ mk 2) 2) 2) 

Yrittajantulo _ _ ____________________ mk 3) 3) 3) 

4) 4) 4) 

5) 5) 5) 
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TOINEN VILJELYVUOSI (kantovesojen kasvatus) 

Suoritetut tyot: 

Havaintoja kasvusta yms .: 

Vesojen lukumaara keskim./kanto n. ___ _ __ __ ____ kpl 

Pisimm an vesan pituus __ __ ___ _ _________ m 

Viljelman sato isto aita pl. esame r"maara s. ______ _ 

Vi ljelykaude n tuo o _________________ mk 

Neuvojan ja tarkastaj ien me . · 

i 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 
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