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Helsinki 1/3 1947.
Kiertokirje N:o 78.

KD-ryhmä 12.

Asia: Väkilannoitteiden jakelu.

Kansanhuoltolautakunnille.

Ensi kevään väkilannoitteiden jakelusta
kansanhuoltoministeriö on päättänyt seu-
raavaa :

1. Yleinen jakelu:
Yleinen jakelu suoritetaan osittain enti-

sillä viljelijöiden hallussa olevilla ostolu-
villa Kh-lomake N:o E 264 ja osittain ns.
tasoitus jakeluna kansanhuoltolautakunnan
antamilla ostoluvilla Kh-lomake N: o J 7 c.
Ne viljelijät, joilla on ostolupa Kh-lomake
N:o E 264, ovat oikeutettuja saamaan osto-
luvan J 7 vain siinä tapauksessa, että he
ovat saaneet kuluvana lannoitusvuonna vä-
hemmän lannoitteita kuin mitä tasoitus-
jakelu edellyttää. Ajan voittamiseksi ei
tasoitusjakelussa käytetä tilausjärjestelmää,
vaan lannoitteet lähetetään vähittäisliik-
keille laskelmien perusteella. Koska voi sat-
tua, etteivät lähetetyt lannoitteet kaikkialla
riitä tasoitus jakeluun, tulee kansanhuolto-
lautakuntien laskea viljelijöille tasoitusja-
kelussa tulevat lannoitemäärät viipymättä,
että mahdollisesti puuttuvat lannoitteet
ehdittäisiin lähettää ennen kevätkylvöjä.

Kansanhuoltolautakunnat ovat laskeneet
kansanhuoltoministeriön kiertokirjeen N:o
488/30. 12. 46 mukaisesti kullekin viljeli-
jälle tulevat lannoitteet viljelmälle vuoden
1946 sadosta määrätyn luovutusyksikkömää-
rän sekä kivennäismaa- ja suo viljelysalan
perusteella. Laskuperusteet olivat seuraa-
vat:

Fosfaattilannoitteet:
125 kg 1,000 luovutusyksikköä kohden

Kalilannoitteet:

raavilla luvuilla:

35 kg 1,000 luovutusyksikköä kohden +

40 „ suoviljelyshehtaaria „

1571/47

Typpilannoitteet:
35 kg 1,000 luovutusyksikköä kohden +

15 „ kivennäismaahehtaaria „

fosfaattilannoitteet luvulla 0.7
kalilannoitteet „ 1.3
typpilannoitteet „ 0.25

fosfaattilannoitteet luvulla 2.o
kalilannoitteet . „ 1.5
typpilannoitteet „ O.i

Nyttemmin on käynyt selville, että
vaikean kuljetustilanteen vuoksi näin suu-
ria fosfaatti- ja typpilannoitemääriä ei
voida vielä tänä keväänä jakaa, kun taas
kalilannoitteita. voidaan jakaa jonkin ver-
ran enemmän. Alle 2 ha: n viljelmille
jaetaan lannoitteet pienen typpimäärän ta-
kia seoksena, jossa on 16 % P2C>s> 25 %
K2O ja 6% N. Tätä seosta jaetaan 100 kg
1,000 luovutusyksikköä kohden. Suurem-
mille viljelmille jaettavat lannoitemäärät
saadaan, kun edellä esitetyt määrät kerro-
taan seuraavilla luvuilla:

Liitteenä olevasta esimerkistä 1 nähdään
väkilannoitemäärien laskeminen sellaiselle
viljelmälle, jolle ei aikaisemmin ole annettu
väkilannoitteiden ostolupaa Kh-lomake N:o
E 264. Jos mainittu ostolupa on annettu,
on lannoitemääristä vähennettävä kuluvana
lannoitusyuonna jaetut määrät. Kun fos-
faatteja on jaettu 200 %, kalilannoitteita
n. 150 % ja typpilannoitteita n. 10 %, saa-
daan .viljelijöille jaetut lannoitemäärät ker-
tomalla ostolupaan kirjoitetut määrät seu-

Nämä vähennykset on ehdottomasti teh-
tävä kirjoitettaessa lisäostolupaa niille vil-
jelmille, joille nykyisin voimassa oleva vä-
kilannoitteiden ostolupa on annettu. Liit-
teen esimerkistä 2 nähdään lannoitemäärien
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laskeminen tällaiselle viljelmälle ja esimer-
kistä 3 lannoiteseosmäärän laskeminen alle
2 ha:n viljelmälle.

Edellä esitetyllä tavalla lasketut lannoite-
määrät saadaan jakaa korotettuna seuraa-
vissa tapauksissa:

1. Korotus on 25 % Oulun läänissä Hai-
luodon, Haukiputaan, lm, Kempeleen, Kes-
tilän, Kiimingin, Kuivaniemen, Kärsä-
mäen, Oulunsalon, Piipolan, Pulkkilan, Py-
hännän, Säräisniemen, Utajärven, Vuoli-
joen, Yli-lin ja Ylikiimingin kunnissa sekä
Vaasan läänissä Halsuan, Lestijärven, Per-
hon ja Ullavan kunnissa kaikille viljelmille,
ellei korotus ole seuraavien 2 ja 3 kohtien
mukaan suurempi.

2. Korotus on 50' % koko maassa niille
maanhankintalain nojalla perustetuille vil-
jelmille 'ja siirtoväen vuokraviljelmille,
jotka ovat kansanhuoltolautakunnan käsi-

tyksen mukaan' kunnan keskitasoa ilmei-
sesti heikommassa kasvukunnossa, ellei
korotus ole seuraavan kohdan mukaan suu-
rempi.

3. Korotus on 100 %: a) Koko maassa
viljelmille, jotka on perustettu ns. rappio-
tilalain tai maanhankintalain nojalla varsi-
naisille rappiotiloille, b) Enon, Ilomantsin,
Pielisjärven ja Tuupovaaran kunnissa sekä
Nurmeksen, maalaiskunnassa c) Lapin lää-
nissä sekä Oulun läänissä Hyrynsalmen,
Kuhmon, Kuusamon, Pudasjärven, Puolan-
gan, Ristijärven, Suomussalmen ja Taival-
kosken kunnissa sellaisille viljelmille, joille
ei- ole annettu väkilannoitteiden ostolupaa
Kh-lomake N:o E 264 ja jotka siis eivät
ole päässeet ..osallisiksi tällä alueella.- suori-
tetusta ylimääräisestä jakelusta.

Laskemisessa on otettava huomioon, että.
myös viljelmän jouduttua uudelle haltijalle
niin myöhään, ettei hän ole luovutusvelvol-
linen vuoden 1946 sadosta, käytetään vil-
jelmän entiselle haltijalle määrättyä luovu-
tusyksikkömäärää. Koko viljelmän hallim
taansa saanut uusi-viljelijä on saanut sään-
nöstelytiedoituksien N:o 14 (980) 15. 6.
1945 määräysten mukaisesti entiseltä omis-
tajalta myös ostoluvan Kh r lomake N: o
E 264 ja uudelle haltijalle annetaan tasoi-
tus jakelussakin viljelmälle mahdollisesti tu-
levat lisäostoluvat. Myös osan viljelmää
hallintaansa saaneet uudet viljelijät ovat
olleet oikeutettuja saamaan ostoluvan N:o
E..264, jolloin kantaviljelmän haltijan on
ollut vaihdettava ostolupansa vastaavasti

2. Uudisviljelykset:

pienempään ostolupaan. Tässä tapauksessa
saavat tasoitus jakelussa sekä kantaviljelmän
haltija että osaviljelmien uudet haltijat
heille kullekin mahdollisesti tulevat lisä-
ostoluvat. Jos osaviljelmien uudet haltijat
ovat saaneet viljelmän niin myöhään, ettei
ostolupaa N: o E 264 ole ehditty antaa ja
kantaviljelmän haltija ön ostanut koko en-
tistä viljelmäänsä vastaavat lannoitteet,
ovat osavjljelmien haltijat oikeutettuja saa-
maan kantatilan haltijalta viljelmäänsä
vastaavat lannoitteet ja sen lisäksi mahdol-
lisesti tasoitus jakelussa osavil jehuilleen tu-
llevat ostoluvat, Elleivät osaviljelmien hal-
tijat kuitenkaan saa kantatilan haltijalta
heille kuuluvia lannoitteita, tulee kansan-
huoltolautakunnan antaa heille tasoitus jake-
lussa kaikkia ensi kevättä varten jaettavia
lannoitemääriä vastaavat ostoluvat. Tällöin
vähennetään vastaavasti kantatilan halti-
jalle tasoitus jakelussa mahdollisesti tulevia
lannoitemääriä. Myös siirtoväen vuokravil-
jelijöille annetaan tasoitus jakelussa vuok-
rattua alaa varten kantatilan luovutusyk-
sikkömäärän perusteella, laskettu väkilan-
noitteiden ostolupa. Tällöin ei kantatilan
lannoitemäärää vastaavasti vähennetä.

Ostoluvat, kirjoitetaan Kh-lomakkeelle
N:o .1 7. Niille viljelijöille, jotka aikaisem-
min ovat saaneet ostoluvan N:o E 264, kir-.
joitetaan lisäostoluvat samaan liikkeeseen,
mistä .he ovat aikaisemminkin-lannoitteet
ostaneet, muille viljelijöille heidän halua-
maansa liikkeeseen. Osan viljelmää hallin-
taansa saaneille viljelijöille on ostolupa
kirjoitettava kuitenkin samaan liikkeeseen,
mistä kantatila lannoitteet ostaa, koska lan-
noitteet lähetetään tähän liikkeeseen. Osto-
luvat kirjoitetaan kutakin, lannoitetta var-
ten erikseen jaon kansanhuoltolautakunnan
pidettävä ostoluvan saaneista viljelijöistä,
luetteloa, johon merkitään myös väkilan- s

noitteiden määrätj Siirtoväen vuokravilje-
lijän on ostoluvan saamiseksi esitettävä
vuokrasopimus, johon on merkittävä osto-
luvan antopäivä ja lannoitteiden määrät
Vähittäisliikkeiden on palautettava ostolu-
vat kansanhuoltolautakuntaan.

Vuonna 1945 ja 1946 raivattua uudisvil-
jelystä varten saadaan kirjoittaa ostoluvat
raivattua hehtaaria kohden seuraaville lan-
noitemäärille:
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300 1 kg fosfaattilannoitteita
150 „ kalilannoitteita
100 „ typpilannoitteita
Ostoluvan saamiseksi on viljelijän esitet-

tävä alueneuvojan tai kahden muun luo-
tettavan henkilön antama todistus, josta
ilmenee raivattu pinta-ala ja milloin se on
valmistunut pelloksi. Ostoluvan (Kh-lomake
N:o J7) saaneista viljelijöistä, raivatuista,
pinta-aloista ja jaettujen lannoitteiden
määristä on kansanhuoltolautakunnan pi-
dettävä luetteloa ja on ostolupaan merkit-
tävä sana: uudisviljelys. Lannoitteet saa-
daan vähittäisliikkeistä niille tasoitusjake-
lua varten lähetetyistä varastoista. Vallit-
taisi iikkeiden on tilattava lannoitteet tuk-
kuliikkeestä, Sitä. varten on vallittaisi iik-
keiden pidettävä uudisviljelyksiä varten
myydyistä lannoitteista luetteloa ja teh-
tävä siitä yhdistelmä, Ostoluvat palaute-
taan kansanhuoltolautakuntaan ja samalla
hankitaan kansanhuoltolautakunnan leima
yhdistelmään, joka liitetään lannoitetilauk-
seen.

3. Öljy- ja kuitukasvien sekä juurikas-
vien siemenen sopimusviljelykset:

Näitä sopimusviljelyksiä varten on myön-
netty 400 kg fosfaattilannoitteita sopimus-
viljelyshehtaaria kohden. Sinapin viljelijä
saa kuitenkin vaihtaa puolet fosfaatista typ-
pilannoitteeksi. Ostoluvan (J 7) saami-
seksi on viljelijän esitettävä, kansanhuolto-
lautakunnalle 15. 4; 47 mennessä viljelys-
sopimus, mihin kansanhuoltolautakunnan
on tehtävä merkintä ostoluvan saamisesta.

4. Sikurin sopimusviljelykset:
Sikurin sopimusviljelyksiä (300 ha) var-

ten, on myönnetty 600' kg lannoiteseosta
sopimusviljelyshehtaäria kohden. Ostolu-
vista ja,, niiden saamisesta määrätään sa-
moin kuin kohdassa 3.

5. Maatalouskerholaisten ja sotainvalii-
dien lannoitteet:

Maatalouskerholiitol le ja Sotainvaliidien
Veljesliitolle on myönnetty lannoiteseosta,
joka jaetaan mainittujen järjestöjen kautta
niiden alaisille palstavii jelyksille.

Osastopäällikkö Risto Vasara.

Fosfaattilannoitteet 250 %, P 3
Kalilannoitteet . . - 100 %, Ks
'Typpilannoitteet 100 %. N4

Apulaistoimistopäällikkö T. Keränen.

6. Lasinalaiset, taimisto- ja vihannesvil-
jelmät:

Näitä viljelmiä varten myönnettyjen lan-
noitteiden jakelun hoitaa Suomen Puutar-
haviljelijäin Liitto.

7. Kulutuskeskusten ja teollisuusseutu-
jen palsta- ja vihannesviljelmät:

Erinäisiin kulutuskeskuksiin ja teolli-
suusseuduille tullaan toimittamaan lannoi-
teseosta palsta- ja vihannesviljelyksiä var-
ten. Erikseen ilmoitetaan, mille paikka-
kunnille seosta toimitetaan. Jakelu tapah-
tuu ostolupaa vastaan ja se saadaan antaa
5 kg: 11e seosta .aaria kohden. Ostoluvat
(J 7) voivat olla myös yhteisostolupia. Lan-
noiteseosta saadaan antaa ruokakunnalle
sen hallinnassa olevan viljelyspalstan to-
dellisen suuruuden mukaan, kuitenkin
enintään 2 aarille ruokakunnan jäsentä
kohden.

8. Aikaisemmin kansanhuoltoministeriön
kiertokirjeessä N:o 399/18. 10. 46 maini-
tuista erikois jakeluista (lisä jakelu Pohjois-
suomen hävitetyllä alueella, sokerijuurik-
kaan sopimusviljelijöille ja timoteinsieme-
nen viljelijöille) annetut määräykset ovat
edelleen voimassa. Timoteinsiemenen vilje-
lijäin oli esitettävä ostoluvan saamiseksi
kansanhuoltolautakunnalle liikkeen antama
siemenen ostokuitti 1. 3. 1947 mennessä,
Sokerijuurikkaan sopimusvii jelyshehtaaria
kohden jaetaan 800 k<>- superfosfaattia,
400 kg 40% kalisuolaa, ja 500 kg kal.kki-
tai chilesalpietaria. Viljelyssopimus on esi-
tettävä kansanhuoltolautakunnalle ennen
1. 4. 1947. Ostoluvat, J 7 kirjoitetaan Kes-

kusosuusliike Hankkija r. l:n tai Keskus-
osuuskunta Laborin alaisista, liikkeistä osta-
mista varten ja tehdään viljelyssopimuk-
seen merkintä väkilannoitteiden ostoluvan
antamisesta.

Pohjois-Suomen hävitetyllä alueella ta-
pahtuu ylimääräinen jakelu ostoluvalla Kh-
lomake N:o E 264 ja ovat jaettavat määrät
ja kupongit seuraavat: ,
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Liite: Väkilannoitemäärien laskeminen.
Esim. 1. Viljelmä, jolle ei ole aikaisem-

Viljelmä saa tasoitusjakelussa:

Esim. 2. Viljelmä, jolle on annettu väki-
lannoitteiden ostolupa Kh-lomake N:o E 264.

Viljelysalat ja luovutusyksikkömäärä sa-
mat kuin esimerkissä 1. Ostolupaan N:o

Viljelmä saa tasoitusjakelussa:

Fosfaattilannoitteita: 550—(2 X 200) = 150 kg
Kalilannoitteita: 400— (1.5 X 300) = —50 kg
Typpilannoitteita: 90—(O.i X 100) = 80 kg

Viljelmä ei siis saa tasoitusjakelussa ka-
lilannoitteita.

Esim. 3. Alle 2 ha:n viljelmä.

Viljelmä saa lannoiteseosta: 0.75 X 100= 75 =80 kg

Vähittäisliikkeet ovat oikeutettuja anta-
maan edellä esitetyllä tavalla lasketut ja
ostolupaan merkityt määrät kaikkia muita

Helsinki 1947. Valtioneuvoston kirjapaino.

Viljelmän muunnettu peltoala 10, s ha
„ suoviljelysten ala 2.0 „

„ kivennäismaaviljelysten ala 8.5 „

Viljelmälle määrätty 6,300 luovutusyksikköä (6.3 tuhatta,ly).

Fosfaattilannoitteita: , 6.3. X 125 X 0.7 = 551 = 550 kg
Kalilannoitteita: [(6.3 X 35) + (2 X 40)] X 1.3 = 390 = 400 kg
Typpilannoitteita: 1(6.3 X 35) + (8.5 X 15)] X 0.25 = 87 = 90 kg

min annettu väkilannoitteiden ostolupaa
Kh-lomake N:o E 264.

E 264 merkityt lannoitteiden kokonaismää-
rät:

Fosfaattilannoitteet . 200 kg
Kalilannoitteet 300 „

Typpilannoitteet 100 „

Viljelmälle määrätty 750 luovutusyksik
köä (0.75 tuhatta ly).

lannoitteita paitsi ammoniumnitraattia, jota
saadaan antaa vain puolet ostolupaan mer-
kitystä typpilannoitteiden määrästä.


