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Suomen 4H-liitto on ollut Metsantutkimuslaitoksessa v.1978 kayn
nistyneen PERA-C-osaprojektin apuna alusta lahtien. Tuolloin 
toimeenpantiin ensimmainen ns. pajunetsintakilpailu, jossa 4H
kerholaiset etsi~at nopakasvuisia, kotimaisia ''maatiaispajuja" 
luonnosta. Kilpailusta, joita jarjestettiin yhteensa kolmena 
vuotena, saatiin kokoelmiin yhteensa useita satoja pajuklooneja 
ympari Suomea. Osa niista ei kuitenkaan juurtunut pistokkaista. 
Parhaita klooneja, kuten Kullaalta ja Hartolasta loytyneita, li
sataan paaasiassa avomaamonistuksella, mutta myos kasvihuonees
sa. 

Vuonna 1980 perustettiin ensimmaiset .ns . 4H-viljelmat. Ker
holaiset tuottavat energiapajun pistokasmateriaalia C-osaprojek
tin kayttoon. Samalla viljelmat palvelevat myos tutkimusta: 
saamme tietoa pajun kasvusta eri paikkakunnilla ja rnaapohjilla. 
Viljelmat, jotka kukin ovat runsaan kahden aarin suuruisi~, pe
rustettiin Kannuksen, Sievin, Toholammin, Ullavan ja Kaustisen 
kuntiin. Tuottoisin viljelma kasvoi Ullavalla, mista saatiin 
yhteensa 7 550 kpl Salix Aquatica'n 20 cm:n mittaisia pistokkai
ta. Pisimmat vesat olivat alun kolmatta metria pitkia. Jatkos
sa viljelmat tulevat lisaantymaan ja nain 4H-jarjeston osuus 
maamrne pajupistokastuotannossa kasvaa. 
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1. JOHDANTO 

Suomen 4H-liitto on noin 65 000 4H-kerholaisen muodostama 

nuorisojarjest6 . . Liitto on jak~utunut 4H-piireihin seka edel

leen 4H-yhdistyksiin ja -kerhoihin. Metsantutkimuslaitoksen 

PERA-C-projektin toimintaa tama jarjest6 on ollut avustamassa 

alusta lahtien. Yhteistyo kaynnistyi v. 1978, jolloin 4H

kerholaisille jarjestettiin ensimmainen pajunetsintakilpailu; 

kaikenkaikkiaan kerholaiset etsivat nopeakasvuisia pajuja kol

mena vuotena (1978-80). Ilman tamankaltaista yhteisty6ta ei · 

tutkimuksiin - jalostuksen laht6materiaaliksi ja kasvatusko

keisiin - · olisi saatu niin nopeasti, mittavaa kotimaisten pa

jujen kloonikokoelmaa kuin nyt on kasvamassa koekentillamme. 

Yhteisty6 ei kuitenkaan jaanyt pajukloonien etsintaan, vaan 

v. 1 980 4H-toiminta jatkui energiapaju·n pistokastuotantona. 

Tuolloin perustettiin ensimmaiset 4H-viljelmat viiteen Keski

Pohjanmaan kuntaan. Riittavan laaja-alaisten kenttakokeiden 

perustamiseksi ja niilta saatavan biomassan jalostustutkimusten 

kaynnistamiseksi maassamme tarvitaan lahivuosina runsaasti pis

tokka~ta, joiden tuotanto sopii hyvin 4H-liiton toimintaan. 
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2. 4H-PAJUNETSINTAKILPAILUT 

Vuoden 1978 4H-pajunetsintakilpailu toteutettiin siten, 

etta kerholaiset ympari Suomea etsivat nopeakasvuisia pa

juja ja lahettivat naytteensa kevaalla Metsantutkimuslai

tokselle Kannukseen, missa ne leikattiin pistokkaiksi seka 

pistettiin muovihuoneisiin juurtumaan. Myohemmin kasvukau

den aikana muovihuoneet poistettiin kasvuston paalta. 

Vuoden 1979 kilpailu jarjestettiin samalla periaatteella, 

mutta pistokkaat pistettiin suoraan avomaalle. Vaikka osa 

klooneista jai juurtumatta, naiden kahden kerayksen tuloksena 

saatiin Metsantutkimuslaitokselle usean sadan "maatiaispaju

kloonin" kokoelma. Kannukseen lahetettyjen pajualkuperien 

joukossa oli myos joitakin alkuperaltaan ulkomaisia pajuja, 

joita viljellaan koristepensaina maassamme. 

Taulukoissa 1 ja 2 ilmenevat v. 1978-79 keraysten parhaim

pien kotimaisten pajujen alkuperat ja pituuskasvut. 

Taulukko 1. Vuoden 1978 4H-kerayksen parhaat pajukloonit 

kolmen (3) kasvukauden jalkeen 

Alkupera Pituus 

1 ) Kullaa (E 7857) 440 cm 

2) Hartola (E 6695) 353 cm 

3) Toysa (K 2158) ja 350 cm 

Vaasa (K 2183) 350 cm 

5) Juva (E 6639) 340 cm 
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Taulukko 2. Vuoden 1979 4H~kerayksen parhaat pajukloonit 

kahden (2) kasvukauden jalkeen 

Alkupera Pituus 

1 ) Kangasniemi (E 6888) 325 cm 

2) Sievi (K 2309) - 300 cm 

3) Suonenjoki (K 2325) ja 295 cm 

Kangasniemi (E 6907) 295 cm 

5) Reisjarvi (K 2305) 293 · cm 

Kloonien monistus tapahtuu paaasiassa Keski-Pohjanmaan 

piirimets~iautakunnalta vuokratulla taimitarhamaalla. My6s 

talviaikainen kasvihuonemonistus on kokeiltavana. 

Vuonna 1980 k~lpailu jarjestettiin viimeisen kerran, ja my6s 

toteutus poikkesi edellisista: kerholaiset katkaisivat kil

pailupajunsa kantoon ja mittasivat kantovesojen kasvua. Syk

sylla kesan pituuskasvu ilmoitettiin paikalliselle 4H-neuvo

jalle, joka puolestaan valitti tiedon Metsantutkimuslaitokselle 

Kannukseen. Lokakuussa 1980 kilpailun parhaat kantovesat kay

tiin · Metsantutkimuslaitoksesta tarkistamassa. 

Taulukko 3. Vuoden 1980 4H-pajunetsintakilpailun pisimmat 

yhden vuoden kantovesat vy6hykkeittain 

Vyohyke I (Lappi) 

Pello 

Pello 

Pello 

230 cm 

227 cm 

172 cm 
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Vyohyke II (Oulu, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) 

Toholampi 

Toholampi 

Kalvia 

288 cm 

280 cm 

276 cm 

Vy6hyke III (Pohjois-Karjala, Pohjois - Savo , Keski-Suomi, 

Eteia-Pohjanmaa ja Svenska ~sterbotten) 

Kimo 

Keuruu 

Sumiainen 

349 cm 

346 cm 

322 cm 

Vyohyke IV (Suur-Savo, Harne ja Satakunta) 

Palkane 

Ruovesi 

Hartola 

388 cm 

381,5 cm 

340 cm 

Vyohyke V (Kymi-Vuoksi, Etela - Suomi, Lounais-Suomi, 

Sodra Finland ja AhvenanmaaJ 

Porvoo, mlk 

Mynamaki 

Taipalsaari 

37.1 cm 

337 cm 

327 cm 

Raita (Salix caprea) on kantovesana paraskasvuisimpia luon

nonpajujamme , ja sen osuuden arveltiin jo etukateen nousevan 

suureksi maastomittauksissa. Raidan juurtumisalttius pistok

kaasta on kuitenkin heikko , mika seikka vahentaa sen merki

tysta energiapajuna. 

Vuoden 1 980 kerayksen parhaiden paju ·alkuperien pistokkaiden 

- juurtumisalttiutta tutkittiin pikamenetelmalla , tiiviiden 

mini-grip-muovipussien avulla. Kokeen antaman tuloksen mukaan 

vain muutama nopeakasvuisimmista pajuista kehitti juuret. 

Mielenkiintoisimmat kloonit olivat Palkaneella kasvanut kori

paju (Salix viminalis) seka taipalsaarelainen "maatiaispaju'', 

mika ilmoitettiin kilpailuun 3,27 m:n mittaisena. Lopullinen 

selvyys raidan osuudesta saadaan vasta maastokokeilla . 
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3. 4H-KERHOLAISET MUKANA PISTOKASTUOTANNOSSA 

Energiaviljelrnat perustetaan joko pistarnalla tai vaaka

istutuksena. Molemmissa menetelmissa viljelymateriaalina 

ovat pistokkaat: pajun rungosta ja oksista leikatut patkat. 

Viljelrnien laajentarniseksi seka uusien perustamiseksi tar

vitaan runsaasti pistokkaita. 

Ensimmaiset 4H-pajuviljelmat perustettiin touko-kesakuussa 

1980 Keski-Pohjanmaan 4H-piirin alueelle, Kannukseen, Sieviin, 

Toholammille, Ullavalle ja Kaustiselle. Ne viljeltiin kaikki 

pystyyn pistamalla tiheyteen 20 cm x 65 cm (jalkimmainen luku 

ilmoittaa rivivalin). Suuruudeltaan kukin viljelma on 2,25 

aaria, ja viljelman hoidosta vastaa yksi tai useampi paikka

kunnan kerholainen. Kerhopalstalla tarvittavat pistokkaat 

(1800 kpl/viljelrna) olivat Metsantutkirnuslaitoksen kloonia 

E 4856 (Salix Aquatica "Gigantea"). Kerholaiset ovat itse huo

lehtineet kaikista viljelyketjun tyovaiheista ja saaneet kor

vauksen tuottamistaan 20 cm:n pistokkaista. 

Tuottoisin viljelma kasvoi Ullavalla. Sielta saatiin heti 

perustarnisvuonna 7550 pistokasta (pistokkaiden paksuusvaa

timuksena oli noin 5 mm latvapaasta). Viiden pisimman pajun 

keskipituus oli 221 cm. 

Taulukossa 4 ilrnenevat 4H-viljelmien pistamisajankohta, kay

tetyt lanncitteet ja viiden elokuun alusta lahtien mitatun 

pajun keskipituus (ei ehdottornasti pisimrnat, silla mitatta

via pajuja ei vaihdettu, vaikka jotkut muut yksilot olisivat

kin kasvaneet elo-syyskuussa pitemmiksi). 
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Taulukko 4 . 

Kun ta ( 4H) 

Kannus 

Toholampi 

Sievi 

Ullava 

Kaustinen 

Pistaminen 
aloitettu 

20.5.1980 

21.5.1980 

29.5.1980 

22.5.1980 

3.6.1980 

1) keskipituus arvioitu 

6 

Lannoitus 

Liete + turve 
Superfosf . 800 kg/ 

ha. Puutarha Y 2-

lannos . 800 kg/ha 

ja kalkki 4000 kg/ha 

Typpirikas Y-lannos 

440 kg/ha 

Normaali Y-lannos 

670 kg/ha, kalkki 

2220 kg/ha, osalle 

karjanlantaa ja myo

hemmin Typpirikas 

Y-lannosta 890 kg/ 

ha 

Normaali Y-lannos 

Normaali Y-lannos 

890 kg/ha, tuhka 

2220 1/ha ja kalkki 

4440 kg/ha 

Viiden (5) pi
simman pajun 
keskipituus 

180 cm 1 ) 

133,8 cm 

146,2 cm 

221,0 cm 

168,4 cm 
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4H-kerholaisten osuus energiapajujen pistokastuotannossa 

tullee kasvamaan. Toiminta saattaa lahitulevaisuudessa 

laajentua siina maarin, etta 4H-kerholaiset tuottavat 

paaosan energiaviljelyyn tarvittavasta pistokasmateriaalista. 

Teoreettisen, pajunviljelyyn liittyvan tiedon saaminen ja 

lisaaminen helpottuvat taman kevaan kuluessa Metsantutkimus

laitoksen ja Suomen 4H-liiton yhteistyona syntyvan pajun

viljelyoppaan muodossa. 
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