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1. VIeisiä seikkoja. 

Maailmansota on aiheuttanut sen, että elintarvepuls 
011 levinnyt yli Europan , oiiohyvin aotaa käypiin kuin 
puolueettomiinkin maibin. On hyvin lähellä se vaara, 
että suurin osa Europaa tulee kärsimään tuntuvaa elin-
tarvepuutetta. Muttu tämähän ei ole mitääo erikoista 
tälle Ciodalle. Historiahau osoittaa, että. eliot8rvepula aioa 
on ollut sodan uskoJliueo seuralaincn. - Syynä siihen, 
että sotaa tavallisesti seuraa nälänhätä on ensionäkiu se, 
että oiin paljon viljeltyä alaa ja elintarvetuotUllnolle tar-
peellisia laitoksia tuhotaan .• Suuret määrät manuviljelys. 
tuotteita joutuu hukkaan taistelurintamilla, puhumattakaan 
siitä miUl. on upotettu meren pohjaau. - Multa syytä on 
osittain etsittävä siitäkin, että tuotanto sota·aikana kärsii 
s8nvuoksi, että parhain työvoima \'iedltän pois. Eoropan 
460 milj. asukkaasta kuuluu 4 12 milj. sotfls käypiin kan-
soihin ja siis ainoastaao 48 milj. on tämän verisen tem -
mellyksen ulkopuolella. Ja knu tiedetään että joka 6:s 
a 8:s asukas on sodassa, on helppo ymUlarUi.i1, että var-
sinkin msanviljelyst uotanto meneo alaspäin. Kylvöala 
etenkin 011 vähentynyt. Venäjllllä on tämä vähennys las· 
kettu i %:ksi, Ranskassa 10 %:ksi. Saksalaiset ovat li-
sänneet viljAlysaluettaan sotavankien avnlla siksi paljon, 
että he vöituivät tuotannon pysyneen entisen tJlsalla vie· 
läpä ehkä vöhön kohonneenkin. Typellisten apulantojen 
puute lienee sielläkin seuUHin tehnyt tuntuvaa haittaa. 

Voitaisiin ajatella, että sotaakAypien maiden maatalous-
tuotannon väheneminen olisi korjattavissa siten, että 50· 
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taao osaaottarnattomiss8 maissa tuotantoa vastaavasti Yl'i-
tetUlisiin lisätä. Mutta Mtlt mahdollisuutta ajatellossa 
täytyy samalla ottaa huomioon, että rauban aikanakin 
melkeiu kaikki Europau maat olivat sellaisessa asemassa, 
että niiden oli tuotava leipäviljaa maahansa IUlliatu maista. 
Ainoalla poikkeuksena tästä oli Venäjä ja muutamat 8al-
kaniu valtiot, varsiukin Rumania. Ei siis voi ajatella-
kaan, että Europan puolueettomat mant kykenisivät avus-
tamaan leipä viljalla sotaakäypiä maita, niilin ou päin-
vastoin kylliksi huolta 'oman toimeeutuloDsa turvaamisesln. 

Ne maflt, joista koko Europau kansojen hengissä py-
symineu suurelta osalta on riippunut, ovat Pobjois-Ame-
riko, Argcutill8, Brasilia ja Australia. Sodan puhjettua 
on ainakin muutamien SIltaakäypien valtojen kauppayh-
teya näiden maiden kanasa tullut katkaistua t-ai kummin· 
kin suuressa määrin vaikeutunut. Sama on asianlaita 
ollut puoluecttomiinkiu maihin nähden. Suuret määrät 
EUl'opaan matkalla ollntta viljaa ovat Botivien valtojen 
sotalaivat upottaneet meren pohjaan. Varsinkin on Sak-
san julistama Englannin ja Ranskan rannikon saarto 
aiheuttanut suuren hämmingin. Sitäpaitsi on olemassa 
tietoja siitäkin, että yllä mainitu issa, Europalle viljaa hRnk-
kivissa maissa viimeinen sato on ollut t~val1ista pien~mpi 
ja jo senkin vuoksi tuonti sieltä entistä vähäisempi. --
Nämä kaikki seikat ybdessä ovat siis vähitellen johtaneet 
siihen, että kunkin maan on koetethl.Va tulla omillaan 
toimeen keinolla millä hyvänSä. 

Kun on kysymys niin tärkeästä seikasta kuiu kUllsan 
elinturpeilla varustamisesta, niin on selvAä, että niinhyvin 
valtiot kuin eri maiden etevimmät maatalouaammattimie· 
hetkin ovat koettaneet tehdä parhaan voitavansa asian 
suotuisaan ratkaisuun saattamiseksi. Eri maissa käytän-
töön sovellutettu jen ja ehdotettujen menettelytapojen veI" 
tailusta onkin seuvuoksi pa ljon opittavaa asioita maan· 
viljelysteknilliseltä kaDntllta katsoeukin.· Sitäpaitsi antaa 
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tuollaiuen vertailu käytännöllisiä ohjeita siitä, mitenkä 
meillä näiden, pliiväpäivälUi yhä kireäooOläksi käypien 
elintarvekysymysten ratkaisuun on ryhdyttävä. 

Meikäläisissä sanomalehdissä ja maatalous- y. m. sm-
mattilohdissä on kylläki u ulkomaisista toimenpiteistä esi· 
tetty joitakin yksityisiä tietoja, mutta näiden esitysten pe-
rusteella ei olo kuitenkaan voinut saada mitään yleiskäsi· 
tyst1i kysymyksen järjestelystä eri maissa. Tarkoituksenam-
me on tämän lyhyen kirjoituksen puitteissa koettaa esittää 
muutamia piirteitä eliotarvekysymyksen järjestelystä et,n-
päässä Skandinavian maissa sekä Saksassa ja Englannissa. 
Ne alkutiedot, joiden pohjalla esitys on laadittu ovat koo-
tut näiden maiden maatalous", osuustoiminta· ja päivä· 
lehdissä olleista kirjoituksista ja asetusjulkaisu ista. '1'11.1· 
laisena kokoelmana ne eivät voi muodostaa läbeskään 
perinpohjaista selvitystä asiain tilasta, vaan jää esitys 
pakostakin euemmän eri seikkojen mainitsemiseksi. MULta 
tällä tavallakin yhteen jaksoon koottuina pitäisi uiillä olla 
jonkinlaiuen merkitys sen seikan selvittäjänä, että meillä 
ehkä piakkoin voimaan astuvat säädökset eivät ole ainoita 
laatuaan, vaan että ulkomailla jo pitemmän aikaa mitä 
monioaisimmilla näiden maiden hallituksien taholta anne-
tuiUa määräyksillä on koetettu elintarvekysymystä jär-
jestää. 

2. Toimenpiteet Ruotsissa. 

Se maa , jossa olot (,miten ovat meikäläisiä vastaavia 
]11, josta on mahdollisuus saada täydelUsimmät tiedot, on 
Ruotsi. Ollen pitkä pobjois·eteläsmmnassa oleva maa-
kaistale, on siollä tietysti olosuhteet maataloustuotantoon 
nähden eri osissa maata hyvin erilaiaet. Varsinkin maan 
eteläosan hedelmällisyyden kustannuksella on siellä koe· 
tettu pitää oman maan viljantuotantoa mahdollisimman 
korkeana ja tätä samaa tarkoitusperää silmällä pitäen 00 

maau tullipolitiikkaakio johdettu viljanviljelysUl edistä-

• 
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"öän suuotaan. Tästä huolimatta 00 maahan kumminkin 
aikaisemminkin täytynyt tuoda suuret mliäröt leipäviljaa. 

Kun Ruotsi SOdflO aikana on päässyt suoranaiseen 
kauppayhteyteeo muun maailman kanssa a iooastaan Pob· 
janmeren kautta ja laivaliikenne näillä vesiIIn on ollut 
koviu vaaraoalaisla on siitä ollut seurauksena, etU!. viljan-
tuontikin ön melkein ehtyoyt. Parina eusimAisenä sota-
vuotena on sent.äön jotenkuten tultu toimeen, mutta vii· 
mev,uoden loppupuolella ja tä män vuoden alussa alkoi 
käydä yhä ilmeisemmäksi, että todellinen el intarvepula 
oli uhkaamassa. Senvuoksi katsottiinkin tarpeelliseksi vai· 
tion taholta ryhtyä asiaa järjestämään. 

Valtion yleiset toimenpiteet . 

J o vuoden ysihteessa julkaistiin asetus, jossa mlHirät-
ti in , että kaikki vehnä ja ruisvarastot, niin hyviu puidut 
kuin puimattomat, sa moin ruh;- ja vebnäjaubot, sekä kova 
leipä' olivat takavarikoiluvat. Myöskill osissa maata taka-
varikoitiin ohra. 'r a kavarikoidun viljan omistaja ei saa 
viljaa käyttää muuta kuin oman perheensä ja työväkensä 
alatukseen. Hän on kumminkin velvollinen boitaman n 
tavaraa. - 'l'akavarikoitnessa toimitettiin samalla vilja-
tavarain ioventeeraus. 

Leipäviljan jh leivän käytöstä on Säädetty, että itse-
ään tai muita varten ei 8aa jaubattaa viljaa muuten kuin 
erikoisen komitean antamalla luvalla, jaullfttuskortilla. 
Myöskään ei saa ilman täUaista lupaa myydä leipää tai 
jauhoja. Samaten on vehnän ja rukiin myynti jä rjes-
tetty. 

Maanviljolystyötä barjoit.tavalle väestölle on varattu 
12 kg viljaa kuukuutta , kohti, tai vastaava määl'ä leipää 
tai jauhoja. Pohjoisosassa, missä ohra on takavarikoitu, 
tulee lisäksi 3 kg veboä· .tai ruisjauhoja kuukautta kohti 
lisää. Maanvilj elyksooll kuulumattomat henkilöt saavat 
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250 gr jauhoja p!liväsSä tai 325 gr pehmeää leipää tai 
250 gr kovaa leipää. *) 

Ma8U\>jljeJijät oikeutetR.an saamaan omasta vi ljavaras-
to3U1au tarpeellisen kylvösiemenm.ll.ärän. Siemenliikkeet 
ja kauppiaat saavat elintarvekomitesll suostumuksella 
tehdä siemen kauppaa. Maanviljelijät, joilla 00 kyh'ösie-
mentl\ yli omsn tarpeen saavat siitä myydä määrätyn 
määrän kunnallisvirSllomaisten suostumuksella. Kaupassa 
kliyretään kylvösiemenkorttia, jonka ostaja antaa myyjälle 
ja jonka myyjä heti toimittaa asiallomaiselle kunoallis-
viranomaiselle. Kylvösiemeuen kauppaan nähden on hal· 
litus myöhemmiu suostunut siihen, että kussakin erikois-
tapauksessa, milloin on kysymys kylvösiemen8u myymi-
seIStä talousseurojen jörjestämlllla tavalla, ei sovellutettnisi 
rnjabiotamääräyksiä ja että viljan tuottuja tai joku muu, 
joka myy talousseuroille kylvösiemeneksi aijottua viljaa 
saa ottaa siitä rajahiutoja korkeammao hinnan. Kummas· 
Sflkiu tapauksessa täytyy täbäu kauppaan anoa erikoinen 
lupa ja jälkimäisessä vielä talousseuran sitoumus ostetun 
viljan kylvösiemeneksi käyttämisestä. 

Kunkiu talousseuran on valittava kylvösiemeukomi-
tea. Jokaisen maanviljelijän, jolla on kylvösiemeuU1myy-
UI.\'äuä ja joka tyytyy tarkastamattomaan siementavaraan. 
on siitä tehtävä ilmoitus komiooaJle, joka lyhyessä ajassa 
hankkii luvan myyntiiu rajahintoja korkeammasta hin-
nasta. Komitea horjoittaa myöskin itse kyJvösiemenen 
välittämistä. 

Kunnallisvirauomaiset määräävät kuinka poljon omia-
tajll saa käyttää taka\'a~ikojdusta viljasta siemenvjljaksi. 
Niinpä saa hänellä olla ha kohti varattuna: syysvebnää 
230 kg, kevätruista 200 kg ja ohraa 260 kg. Niinkuin 

.) Myöhymmin on kumminkin huomattu, että viljavaraslot ovat 
vähäisemmät kuin mitä alussa arvioitiin ja senvuoksi on huhtikuun 
I piiiväslä leipä annoksia vähennetty siten, että maanviljelystyöväestölle 
annetaan kuukautta ja henkilöä kohti 10 kg ja muulle väestölle 200 gr 
jauhoja henkilöä ja piivii kohti. 
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näkyy ovat nämä kylvöä vnrlen varatut määrät jotenkin 
korkeitN ja onkin niitä pidettävä vain korkeimpana mah· 
dollisena määränä. 

Kun ei tämän, etupääSSä syömäviljaa koskevan taka-
varikoimisen katsottu turvaavan elilltarpeiden saantia, au-
nettiin helmikuussa toinen asetus jossa määrättiin taka-
varikoitavaksi koko obrasato, puolet sekulisadosta ja puo-
let kll.UrasadosLa. Viimeksi mainitusta väheonettynä kum-
minkin pää!Ulpäin omistajalle f>OO kg. - Näiden mäA-
räyksieo suhteen lultaoee kuitenkin asiaohaaraiu mu-
kaan tekernääu lieventäviä poikkeuksia. 

Viime maaliskuun 30 päivästä alkaen 00 takavarikoitu 
myöskin kaikki ruokahemevarastot, jotka ovat suuremmat 
kuin 500 kg eivätkä kuulu herneideo viljelijöille. 

l hmisravintoailleiden varaamiseksi on myöskin kiellett.y 
ksiken viljan ja beroeiden eläimille syötUiminen sekä ss-
maten myöskin peruIIsin syöttö eläimille. Edellämainittu 
mAärä.rs viljau syöttämisestä on nyt osittain meuettanyt 
merkityksensä, kun melkein kaikki vilja on takavarikoitu. 

Yleisten jlrjestelytoimenpitelden seuraukset. 

Leipäviljakysymyksen järjestely on kai johtanut vero 
rattain suotui!;aall tulokseen, mutta myöhemmin annettu 
määräys tavallisimpien karjaurebujen, kuten kaurau ja 
sekuliu takavarikoimisesta on herättänyt maanviljelijäin 
kosknudessa tyytymättömyyttä sen vuoksi, ettei olla vielä 
selvillä mihinkä toimenpiteisiin näiden viirreisteu taka-
vftrikoimisten jälkeen ryhdytään. Maanviljelijät eivät ole 
vielä saaneet täyttä selvyyttä siit.ä, minkä verran heille tu-
lee jäämään, jotta he sen perusteella voisiv8t tehdä las-
kelmansa ja järjestää eläintensä ruokintaa sekn ratkaista, 
montako eläintä nyt heti tai sitten myöhemmiu on teu-
rstettava. - Mitä kotielö.inkannsl1 vähenemiseen tule e 
niin mainitaan näiden pakkotoimenpiteiden aiilouttaneen 
sen, että sikoja on paljon teurostettu ja että porsaita saa 
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melkein ilmaiseksi. Elintarvekomitea onkin senvl10ksi 
anonut myönnettäväksi 7,5 milj. kr. sellaisen läskin osta· 
mista ja varastool1panoa v~rten, joka tulee kaup paan 
tilanteen aibeuttsuHlll runsaammau teurastuksen takia. 
Väkirehnja 011 kylli\kiu vähän ssstu maahan, mutta ei 
niitäkään sE ntään sellaisia määriä etu! ne tuntuisivat eri· 
koisempuua lisän!!. Väkirehujen hankkimista on valtio 
koettanut helpottaa siten, että se osaltaan on myöntänyt 
varoja väkirehujen hintain kohtuullisina pysytt11miseksi 
ja niiden tasoittamiseksI. Viime vuoden lopulla myön-
nettiin tähän ta rkoitukseen 4 milj. kl'.; myöhemmin on 
tätä määrää vielä lieMt)' . 

. Maatalousammattimiesten lausuntoja ja ehdotuksia. 

Ruo~in maanviljelysammattilehdiss1i ovat maa"n ete-
vimmät maatalousmiehet erittäin seikkaperäisesti ja ky-
symyksen eri pllOlia valaisevasti tehneet selkoa niistä 
toimenpiteistä, joihin vastaisuudessa ja varsinkin eusi ke-
sän aikuna viljelyksiä järjestettäessä olisi ryhdyttävä. 
Lienee sen vuoksi paikallaan tässä yhteydessä muutamalla 
sanalla kosketella myöskin näitä lausuntoja . Ensi mmäi. 
sena näistä mainitseo G. Sederholmin esitehnäu viime 
vuuden lopulla. Hän esittää etintarvekulutuksesta ja tar-
peista eräitä laskelmia, joiden nojalla hän tulee si ihen 
lopputulokseen, eWi elilltarpeita käytetään 25 % välttä-
mätöntä tarpeellista määrää suuremmassa mitassa ja, etta 
uykyistä elintarvekulutusta voitaisiin supistaa ainakin 10 
a 12 %:lla, JOS" vaan asiat oikein j1irjestetään. Eläinkun-
nasta suataviell elintarpeiden käyttÖä olisj supistettava, 
koska eläinkunnan välityksellä saadut elintarpeet merk it-
sevät suurta tappiota. mikä johtuu siitä, että kasvikun-
nan ravintoaineita eläiokunnan ravintoaineiksi muutet· 
taessa edellisten energia·arvosta menee hukkaan n, 75 % . 
Vähentämällä eläimiile syötettävää vilja - ja juuri kasvi -
määrää saataisiin ihmisravinnoksi enemmän perunoita, 
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ohran ja kauraa. *) - EsiteJmänpitöjä toteaa sitäpait>li 
sen ikävän tosiasian, että Ruotsin maatalous sodan aikana 
on joutunut toimimaan hyvin vaikeissa oloissa. ReilUn 
puute Oll va ikuttanut sen, että karjautuotanto on paikoin 
vähentynyt ainakill IO %:118, myöskin ksrjakanta koko-
naisuudessaa n on vähentynyt. Leipäviljan viljelysköän 
ei ole liSä,äntynyt, päinvastoin. SkAnessa tehdyt laskelmat 
ovat osoittaneet, ettti. kylvöala on vähentynyt 10 %:118. 
Maataloustyöväen puute käy myöskin päivä päivältä yhä 
tuntuvammaksi. Valtion toimenpiteet eivät ole 0lle61 
omiaan lisäämään viljanviljelystii, vaan ovat ne tehneet 
tilanteen entistä epämääräisemmäksi ja herättäneet maan· 
viljelijäin keskuudessa katkeruuUn ja tyytymättömyyttä. 
- Tämä yleisenä kuvauksena asemasta Ulmän vuoden 
alussa. 

Viljelystoimenpiteet. 

Ehdotetuista viljelystoimenpiteistä mainittakoon, että 
yleensä painostetaan sitä seikkaa, ettll ennen kaikkea olisi 
lisättävö sellaisten viljelyskasvien viljelystä, jotka anlavat 
pinla·alayksiköltä suurimman määrän ihmisravintoa. Tätä 
silmälläpitäen olisi viljelyksesSä kiinnitettävä huomiota eri 
viljelyskasvien viljelemiseeu seu raavassa jörjestyksess1i: 

- ) HuomaUlettakoon tässä samalla, enä aivan samansuuntaisia 
toimenpitei tä esittää myöskin H. ,Edin. Hän huomauttaa, ellä u[ko-
maiset kokeet ovat osoiuaneet, eui täysi- tai kuoTi ttua mai toa vasi-
koille juottamalla kirsilään 78 ·/. ravintoainetappio. Lisäksi hän mai-
nitsee, että lehmä korkeimman maidontuotannon aikana käyttJi rehun 
valkuaisaineita hyväkseen vähiin paremmin ja sen energiaa melkein 
yhtä hyvin kuin sika. Rasvan tuotanto~ varten kuluttaa lehmä enem-
min valkuaisaineita ja kaloTioita kuin sika. Sika taas ei voi käyttää 
karkearnpia kotoniltuotettuja rehuja. Samoin on vasikan [aita. Ravinto-
ainepuulteen aikana olisi siis: rajoitettava silavan tuotantoa sekii 
vasikkain ja nuoren karjan kasvatusta teurastusta varten. Nauta· 
karjamäärää ei saisi enentaä. Elättivasikkain oltoa olisi vähen
nettävä. Ei kuitenkaan sen enempdä kuin, että laidun ja heinäva
rastot voidaan tarpeen hyvin käyttää. Kun valkuaisaine luultavasti 
tulee olemaan eniten minimissä, tulee reduktionin laajuus riippumaan 
sen saannisla. 
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1) tavallisimpien puutarha tuotteiden viljelemiseen; 
2) perunain ja muiden ihmisravinnoksi kelpaavien juuriM 

kasvien viljelemiseen; 
3) viljalajien ja herneiden viljelysalan lisäämiseen. 

KeiUiökasvi vi ljelysUi - ehkäisee osittain siemenen puute. 
Perunan viljelystä sitävastoin luullaan voitavan lisätä 

ainakin kaksinkertaiseksi, jopa paikoin viideokertaiseksikin. 
Osoittaakseen mitenkä suuria ravintoainemääriö. eri 

viljelyskasvit antavat hehtaarilta on Nils Hansson tehnyt 
eräitä vel'tailulaskelmia. Näiden laskelmien mukaan tu lee 
peruua olemaan aivan ensi sijalla. Jos tllerkitsemm~ 

hehtaarilta saadun ohrasadon kaloriamäärän lOO:llasaamme 
seuraavan ,:crtailull: 

Peruna ..... . .. . ... • ...•.... 204 
Syysvehnä . , , , , , , . •..... , ' " 122 
Oh""kuli. . . . . . . . .• . . . • . . .. 102 
Ohra , ........ " .... " .• ', .. 100 
Syysruis , ....... , . . . .. . . , , . . 88 
Kevätveh nll ,. ..... . ....... . . 84 
Kaura. .. . .. .. . ......... .... 81 
Kevätruis .............. . , , . '. 68 

Peruna antaa siis hehtaarilta 2 kertaa enemmän ravinto
ainetta kuin oMa ja 2,; kertaa enemmän kuin ruis. 

Laajennetun perunanviljelyksen pitäisi siis tuotuvam-
min li'Sätä kasvikunnasta safltH vaa elintal'vemäärää. P e-
runaa on ehdotet.tu kylvettnväksi osaksi nurmiviillokseen 
osaksi kauramatl·alalle. i\l ainitaan, etU! Saksan laaja pe-
runanviljelys on pelastanut Saksan kansan elintarvepulasw. 
Siellä perunanviljelysala on 16-17 % peltoalasta (Ruot-
sissa 4,2 %) asukasta kohti saadaan 750 kg perunoita 
(Ruotsissa 280 kg). Raviotofysiologien kokeilujen mu· 
kaan peruna on myöskin erittäin terveellinen ja ravitseva 

. ruoka·aine. Sitäpaitsi on sillä arvonsa rehuna, varsinkin 
lihotns·sioille ja hevosille syötettäessä. Nils Hansson 

• 
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laskee, etUi 3,6 kg terveitä keitetyitä perunoita vastaa 
jotenkin yhtä rehuyksikköä. 

Mitä viljallviljelyksen lisäämiseen tulee on siitä lau-
suttu hyvinkin erilaisia mielipiteitä. Kevätvehnän vilje-
lystä on kehoitettu lisäämään varsinkin maan eteläosissa, 
koska kansa siellä on tottunut yehnltleivän syöntiin. 011 
esitetty, että valtio tekisi maanviljelijäin kunssa viljelys-
sopimuksia, ja takaisi viljeltä\'älle \'ehuälle määrätyn mi-
llimihioDsn, jonka tulisi olla 5 kr. yli parhaan l'ehukslltlln 
hinosn, ei kuitenkaan alle 28 kl'., laskettuna sadalta kilolta. 
Kevätrukiin viljelystä 011 myöskin kehoitettu liSäämään. 
-;-- l{cyätvehniiu viljelyksen suhteen on kumminkiu huo-
mautettu, että se on maslllaatuull nähden hY"ill vaati· 
vaineu ja että se ei ole aikaisemmin aotaout oikein byviä 
satoja. Niinpä eräissä 13-vuotisissa vertailevissa kokeissa 
kevätvelmä 01) satoisuudessa jääoyt 22 % jälelle obras\..a. 
Eräissä lyhempiaikaisissa kokeissa Alllarpissa aina 40 
%:kill. Samaa osoittaa myöskin edellämainitsemani eri 
viljelyskasvieu satojen vertailu (84: 100). 

Esitettyäil.IJ tällaisia lUurhaavia laskelmia ke\'ätvehnän 
suhteen huomauttavat useat kirjoittajat, etti:i ahma sitä-
vastoin ei ole tällaisena aikana ylönkatsottava, sillä se 
antaa paremmatl ja varmemman sadon ja sitäpaitsi pal-
joa suuremman kaloriamMrän. Ohranviljelyksen lisää-
miseksi on ehdotettu, että valtio sitoutuisi ostllmaan 00 % 
ohrasadosta, maksimihinnasta joksi on ebdotel.tu 3 kr. 
yli kauraln hinnan, kuitenkin vähintäin 23 h. - Myös· 
kin ohrasekulia on kehoitettu enemmän viljelemään. -
Siellä misSä kevätvehuän viljelykseen on sopivaa illtlata, 
Illultavaa, kalkkirikasta kevyttä .sav(\a, joka on voimak· 
kaassa kasvukullllossa, siellä sopii sitä kyllä \·iljellä. 

On tietysti myöskin tärkeää, että tällaisena aikana 
omasta maasta saadaan mahdollisimman paljon valkunii;-
ainetta. TäsSä tarkoituksessa on erikoisesti kiinnitetty 
buomiot.a herneen viljelykscn lisäämiseen niinhyvin puu- . 
tal'hassa kuin peltoviljelyksessäkin . 

• 
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Minlm ihlnnat. 

Kuten ylempänä mainittiin, on kevätvehnll.lle ja oh· 
ralle ehdotettu mlHirättävllksi minimihi:lOat. Näillä mini· 
mibillooilla tarkoitetaan sitä, että valtio takaa mällrätyksi 
ajaksi viljelijöille viljasta alimmfill hinnan. Jos siis ylei-
nen hin tatasokin laskisi siksi paljon, että se menisi mää· 
rätyn Illinimihiuusn alapuolelle, niin valtio kumminkin 
ostaa mältl-ätyn ojtin kuluessa viljOfl. aikaisemmin määrää-
mästään minimihinnasta. Toimenpiteen tarkoituksena 011 

sRllda maanviljelijät viljelemään runsaammin viljaa kun 
he tietävät saavansa siitä ainakin tuon miui mihiunau . 
lfinimihintu on nyttemmin ehdotettu määräUävllksi niin-
hyvin syys- kuin kevätviljalIekin. 

Viimeisen tiedoll mukaan on minindhintalaki jo jätetty 
yaltiopäiville ja on maanvijelysvnliokuuta siUl. k!l.Siteltyään 
-puoltallut. 

Valtiopäiville annettu minimilakiehdotus poikkeaa kui-
lenkin tuntuvasti aikaisemmasta ehdotuksesta. Niin pä on 
mannviljelyshallituksen esittämä kev1itvehnän alhaisin roi-
nimihinta 28 kr. koroitettu 30 kruunuksi, huolimatta kau-
ran hinnasta. Varastot on tarjottava myytäväksi valtiol,le 
ennen 1 päi\'ää helmikuuta 1918. 

Myytäessä viljaa valtiolle ennen 1 päiviiä kesäkuuta 
1919 on kevätvehniin ja syysvehniin rajabillllaksi eWo-
lettu 26 kr. ja kevötrukiin sekä syysruk iill ~5 kr. 100 
kilolla. 

MiUiäo ohran winimihi nlaa ei ole kuitenkaan esi tetty, 
vaan 00 ehd'otettu, että milloin ohl'alle asetetaan rajahinta, 
se ei saisi olla 24 kr. alempi 100 kilolta. 

Viimemainittua ehdotusta on kuiteukin pidetty huo-
nona, sillä korkein rajnhinta ei ole mikään takuu, koska 
käypä hillla voi piankin jäädä sitä pienemmäksi. Jolta 
maanviljelijät lisäisivät ohran viljelystä olisi odeltäpäio 
määrättävän korjattavan viljau alin hinta eikä ylin. Kun 
ohran ja kaurall hintneroa ei ole ehdotetiu voi siitä- olla 
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se seuraus, ettei ohranviljelys lisäännykkään, vaRU sen-
sijaan viljellään enemmän kauraa, jota maanviljelijä arve· 
·lee SIl8V8uaa pitää hallussaan paremmin kuin ohraa. 

Lannoitusaineiden saanti. 

Yhtenä keiuouR mahdollisimman suurien satojen saa· 
Illiseksi olisi tietysti maan mahd?llisimman voimakas lan· 
noittll.min<>ll_ Lalllloitusailleidell saauti 011 Ruotsissakin 
kovin hankalaa ja hinnat korkeat. Varsinkin on typel-
lisistä lanlloitusaiueista puute. Jotta syysviljatkiu saa· 
taisiiu mahdollisimman voimakkaaseen kasvuun heti ke-
väällä on kehoitettu entistä enemmän käyttämään päältä-
lannoitusta ja julkaistu se toimeenpunemisesta erikoisia 
ohjeita. Helpottaakseen apulantojeu, varsinkin chilesal· 
pietarin ostoa ovat yaltiopöh'iit myölltäneet 4 milj. kr. 
apulantain oston avustamiseen, niin että cbilesalpietaria saa -
daan 5 kl'. säkkiä kohti halvemmalla ja 20 % superfos-
fatia 3 kr. halyemmalla. 

Työvoiman puute. 

Suurta haittaa elintarvetuotaunon lisäämiselle tekee 
kaikissa maissa maataloudessa työskentelevän työvoiman 
väbenemillell. Liittolaisvaltain neuvottelussa Englannissa 
päätettiin m. lU., eWi olisi saatava aikaan suulluitelma 
maanviljelystyövoimsll hankkimiseksi ja olisi se pantava 
täytäntöön lakimääräysten avulla. Myöhemmin on Euglau· 
nissa ja Ranskassa maataloustöiden avuslamiseksi suun-
uiteltu sotilasapua. Ruotsin ammattilehdissäkin on kysy-
mystä laajasti pohdittu. On ehdotettu runsaampaa ' kone-
voiman. ja teknillisten apuneu\>ojen käyttöä . Sitäpaitsi 
olisi työväkeä saatava enemmän kiil1uitett.yll maanvilje-
lykseeb asunto- ja pnlkkausoloja järjesHimallä. Ellei 
työvoimaa saada tarpeeksi, niin viljullviljf'Jyksen lisää-

, 
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ndsestä ei ole puhettakaan, päi nvastoi n ell tinenki o viljl:l-
lysala vä henee ja maata joutuu yhä enem män heinälIe. 

Saadakseen tarkempaa selvyyttä paikallisesta työnt.ar-
paesta on maauviljelyshaliitus kääntynyt talousseurojen 
valtuuskuntien puoleell pyynnöllä, että nämä kukin pii-' 
rissään, käyttäen apunaan paikallisosastojssll sekä piirisSä 
löytyviä maatyöoantajayhdistyksiä kehoittaisivat maatiJaio, 
metsöin ja turvesoiden omistajia heti ilmoittamaan työ-
väentarpeensa, niillhyvin vakinaista työtä varten kuin 
tilspäistyöntekijätkin vuoden eri aikoina ja, että nämä pai-
kallisosaslot ja- yhdistykset heti antaisivat asianomaiselle 
valtuuskunnalle tiedon asemasta tässä suhteessa. Tietojen 
yhdistelmät ja ilmoitukset lähetetään maanviljelyshallituk· 
Se€n. Valtuuskunnan on sitäpaitsi aika·ajoin annettava 
~lmoituksia tilanteesta ja tehtävä ehdotnksia tarpeellisista 
toimenpiteistä. 

Näiden tiedustelnjEm tarkoituksena on luultavasti lä-
hemmätl selvityksen hankkiminen siit!i missä työn puute 
tuutuu olevRll suurin, _jotta siinä suhteessa tarpeellisiin 
toimenpiteisiin voitaisiiu ryhtyä. 

Yhä kireäm mäksi käyvän elint.arvepulan selvittämi· 
seksi on katsottu tarpeelliseksi muodostaa erikoinen Ruot-
sin maanviljelyksen johtomiehistä koottu yhtymä ni mellä: 
»Ruotsin yleinen maanviljelysseura', joka il mau politista oh· 
jelmaa tulee seura amaan maatalOlls, ja eliut-8.rvekysymyk· 
siä. - T!im!in yhtymäD tehtävä ou siis pääpiirteiSSään sama 
kuin meillä äskettäin perustetun Maataloustuottajain Kes· 
kuskomitefl.n. 

3. Norjassa. 

Norjassa ou elint.arvekysymyksell järjestelyä varten ase-
tettu myöskin eri komiteoja. Norjan valtioneuvosto on 
ehdottanut, että muonituskomiteau tulee hankkia työvoi-
maa maanviljelykseu palvelukseen. Sitäpaitsi ou ehdo-
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tettu kiellettäväksi käyttämilstä norjalaista kevätvehnää ja . 
,kevätruista muuhun kuin siemeneksi, ilman viranomaisten 
lupaa. Kuningas voi määrätä myös muiden viljalajieu. 
palkokasvien, peruuaill ja juurikll.svien käytÖll. Viljavarat 

' riittönevät korkeintaan 1 päivään elokuuta; tilattuna ja 
ostettuna 011 kylläkin viljaa runsaammin, mutta sen saa-
pumisesta ei ole varmoja takeita. 

Säästöpankeista on kuutain ja valtion yhteisellä ta-
kuulla ehdotettu otettavaksi lainoja kylvösiemeneu, sie-
meuperuuain ja lannoitusaioeidell hankkimiseksi ja lluti3-
viljelyksiä ' varten. Näitä lainoja annettaisijn 4 % korolla. 
Koneiden ostoa varten 011 myös myönneUiivä halpoja lai-
noja. Kuntaiu ja valtion yhdesSä tulisi antaa avustusta 
vähempivaraisille siemenperunain, kylvösiemenen ja lan-
noitusaineiden ostoon. KaikBnkaikkiaan ehdotetaan myön-
oettäväksi 1 1/. milj. kr. laiuakoron alentamiseen, avus-
tukseen, koneiden hankkimiseen, elintarvekysymystä sel-
vittelevien pikkukirjasten julkaisemiseen y. m. 

Valtio on sitäpaitsi avustanut apulantain ostossa sekä 
ostanut väkirehuja ja myynyt niitä tuntuvasti halvem-
masta hinnasta kuin mitä se itse on maksanut. Ruoka-
tavaratuotannon lisäämiseksi on kehoitettu perunain vilje-
lystä lisäämään ainakin 25 %:lIa, samoin lantun vilje-
lystä. Viljalajeista olisi ensi sijassa viljeltävä enemmän 
ohraa ja kevätvehnää. Myöskin on ,ollut puhetta minimi· 
hintain määräämisestä viljalle ja perunoille. 

Toimenpiteet ja ehdotukset ovat siis ' pääasiassa saman-
suuntaisia kuin Ruotsissakin. 

4. Tanskassa. 

Elintarpeiden saanti omasta maasta Oli Tanskassa pa-
remmin turvattu kuin monessa muussa maassa, sillä 
maali maanviljelys on siksi hyvällä kaunaIla . Jos maa· 
hao ei kumminkaan saada riittävästi väkirehuja uiin voi 
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tullll kysymyksenalaiseksi, pitä isikö eläinlllofantoa jossain 
määrin supistaa. Muutamat asiantuntijat. arvelevat, että 
jos kotielnimistöä 00 väheooettävii, niin silloin olisi ehkä 
syytä ensinnä vähentää sikoja, mutta että siihenkin toi-
menpiteeseen on ryhdyttävä harkiteil ja vasta viime tin-
gassa. Ammattilebdissä on painostettu myöskin sili! seik-
kaa, elUt hehtaarilta olisi saatavn rnviotoarvoonsa nähden 
mahdollisimman suuri salo ja tiissä torkoituksessa kehoi-

• tettu viljelemlHin enemmllll juuri kasveja ja perunoita. 
Tauskassa on tosin juurikasvien viljelys entuudestaankin 
IlyVällä kannalla, sil lä juurikasvisadou rehuyksikköaryo 
on melkein yhtäsuuri kuin koko viljnsadoll rehuyksikkö- . 
arvo. Niinpn on laskettu, että viljasato vastaiei 11 . 2,3 
miljardia rehuyksikköä ja juurikasvisato 2,19 miljardia 
rehuyksikköä. Ero ei siis ole suuri, mutta viljanviljelyk-
sessä 011 kumminkin kolme kertaa enemmän maata kuin 
jllurikasveiJla. Valklloisainetarpeen tyydyttämiseksi on 
kehoitcttu viljelemiH\n enemmän pulkokosvejn, silln pem· 
nat ja palkoknsvit yhdessä muodostavot hyvtln ja halvan 
ra vintoaineen. 

Hallituksen määräykset. 

Hallituksen taholta on annettu möltrtlyksiä, joissa tilan -
omistajia on käsketty kUllnallislnutakunnille ilmoittamatln 
varastossann olenm \·iljan, perunain ja muuu rehun mää-
rän. Sitäpaitsi on tehtävä selkon syysvilja-alOll .käytösttl 
sekä samoin muun viljelys·nlan kuten peruna- ja rehn-
viljelysalan käytöstä. 

Sisäministeri on äRkeltäill läheltllnyt konualliskomi. 
teoille kiertokirjeen, jossa kehoitetaan ottamaan selvää, 
kuinka paljon kunnan ykaityisilln maanviljelijöillä on 
kylvösiemeneksi kelpaavaa ohran ja mikäli sitä ei ole, 
kuinka paljon siemenohraa olisi kullekin yksityiselle han-
kittava. Tiedot näistä ovat låbetetUlvöt ti lll stokonttoriiu. 

• 
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Tämän tiedustelun nojal!a on tietysti tarkoitus hankkia 
siemenohraa niihin paikkoihin missä siitä on suurin puute. 

Ostaessaan ohria ja maissia tulee maanviljelijän tai 
muun ostajan antaa myyjäl1e todistus siitä, että hänen 
omat rehuvaransa, siementä lukuunottamatta, eivät riitä 
kuin 14 päiväksi. TömSi määräys on annettu siltä va· 
raita, ettei kukaan saisi kootuksi itselleen suurempia va-
rastoja ja, ~ttä näiden rehujtm tasaisempaa jakaautumista 
voitaisiin valvoa. 

Säästääkseen syömäviljaa mahdollisimman paljon on 
sisäministeri kieltänyt syöttäruäfltä ruista tai vehnää kar-
jalle muuten kuin vartnvostan asetetun kunualliskomitean 
suostuhlUksella. Myöskin on mylläriell viljaa jauhetta· 
"aksi ottaessaan otettava selko siitä, että jauhattam~see[) 
on mainitun komitean suostumus. - Ihmisruuaksi kel-
paavien peruuaiu eläimille syött.ämioen on myös kielletty. 

Viljakauppa. 

Viljakauppaa 00 myöskin aika·ajoin anlletuilla mää-
räyksillä rajoitettu. Niinpä kaikell vehn~kaupao tulee 
tapahtua sisäministerin asettaman viljakonttorin välityk-
sellä. Tämä viljakollttori jakaa sitten kauppaan tulevan 
viljan myllärieo keskeo. Sitäpaitsi on kehoitettu kaikkia 
!liitti, joilla on vehnää varastossa enemmän kuio 5,000 kg 
kääntymään viljakonttorin puoleen, jos tahtovat viljaansa 
myydä. - SiemenviljallmYYllllistä on vielä erikoismää-
l'äyksiä. Kun nimittäin tavalliselle syömäviljalle määrätyt 
rajahiulHlt ovat siksi albaiset, ettei niillä hinnoilla , saada 
kauppaan tarpeeksi ja kyllin hyvää siemenviljaa, niin on 
l'ajahintamääräyksistä tässä subteessa tehty poikkeuksia. 
Niinpä myytäessä siemeneksi ohraa ja kauraa tai peru· 
noita, jotka ovat hyvää tunnettua laatua tai kantaa ja, 
joita on viljelty kasvijalostuslaitoksissa tai niiden kont-
rollin alaisena, saadaan niistä ottaa I'lljabintaa korkeampi 
hinta. Tämä myönnytys tulee kuitenkin kysymykseen 

• 1 
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vam silloin kun viljelijä tai kasvijalostuslairos myy 81e· 

mentä suoraan käyUajölle. Ostajan tulee puolestaan an-
taa vakuutus siitä, että ostettu määrä tosiaankin käyte-
tään siemeneksi. 

Apulantojen jako. 

KUIl apulantojen, varsinkin typpilantojen saanti on 
tullut hyvin vaikeaksi ja muutamat maanviljelijät ja 
liikkeet ovat niitä itselleen aikaisemmin varanneet tun-
tuvia varastoja, on hallitus kieltänyt edellisiä kylvämösUi 
ja jälkimäisiä myymästä chilesalpietaria enuenkuio on 
saatu selville maassa olevien varastojen määrä. Kiel-
lon ja varastojen selvillesaamisen tarkoituksena on se, 
että maassa olevat chilesalpietariv81'8stot voitaisiin jakaa 
tasan tarvitsijain kesken. Samanlainen määräys on 
myöhemmin aouettu rikkihappoisen ammoniakin ja 
muideu keinotekoisten typpilannoitusaineiden suhteen. 
Niiden maanviljelijäin keskuudessa , joilla on näitä varas· 
toja, on määrllys kumminkin herättänyt tyytymättö-
myyttä, sillä he pelkäävät joutuvansa siitä kärsimään 
rabalIisw. tappiota ja väittävät, että jos maassa oleva . 
keinotekoisten typpilalltain varasto jaetaan tasaisesti yli 
koko maan, niin sitä tulee pinta·alayksikölle niin vähän, 
että kokonaisvaikutus jllä huonommaksi kuin jo~ saisi 
kylvää hankkimansa määrän omaan peltaonsa. 

5. Saksassa. 

Tnkalimmassa ja eristetyimmässä asemassa koko so-
dan ajan on ollut Saksa ja 011 siellä si is tarvittu aivan 
erikoisia yopnistuksia elintarpeideLl hankkimiseksi, jotta 
sotajoukko pysyisi taistelukuotoisena ja jotta kyettäisiin 
ehkäisemälln nälänhätä muun vlIestön keskuudessa. Kaikki 
tieteellinen ja käytännöllinen toiminta oukin suurelta osal-
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taan ollut suuntautunut tämän kysy myksen järjestelyyn. 
Myöntää täytyneekin, että paljon ou saatu aikaan . Kaik-
kia eri toimenpiteitä 011 Uis&fi mahdoton selvitellä ei kä 
niist.ä varmoja tietoja saatanekl'l8U ennenkuin sodan lo-
puttua, mutta muutamat erikoisseikat ausainuevat tässä· 
kin mainitsemista . 

Tilanteeseen varustautumine n. 

Saksalaiset ovat tähän tilanteeseen olleet jo aikaisem-
min varustHutuueita. He ovat kehittäneet maanvilJ'eivs· , . 
tään siihen suuntaan, että pitempiä aikoja voitaisiin olla 
ilman ulkomaista tuontia. Jo v. 1888 lienee Bismarck huo-
mauttanut, että hänen pyrkimyksenään 011 maanviljelyk-
sen tukeminen, koska se antaa parhaat sotilaat, runsaam-
mau veron ja voi sota·aikana pitää huolta koko kansan 
elättämisestä. Hänen viittomaansa suuntaan onkin sitten 
jatkettu. Senvuoksi tullipolitiikkakin tukee maanviljelystä. 
SakSlln hallitusmiesten . ~tnaanvilje!ystä suosiva tullipoli-
tiikka herätti kumminkin ennen sotaa tyytymättömyyttä 
eräissä piireissä. Asiasta kiisteltäessä huomauttivat ta -
louspolitiikot, että menettely oli tarpeen senkin vuoksi, 
että mRa on ikäänkuin kiilana kabden kansallisuuden vä-
lissä ja voi olla vaara tarjolla, eWi tuonti milloin tahansa 
tulee ehk!1istyä. 

Tiedemiesten laske lmat.' 

Mutta \'aikkakio oli oäin tilannetta aikaisemmiu val-
misteltu, oli kuitenkin sodan puhjetessa selvää, että f!lin-
tarpeita oli ruvettava säästäen käyttämään. - Niinpä jo 
elokuussa 1914 asetettiin komitea, jonka tuli laskea pal-
jonko oli elintarpeita käytettitvissä ja paljonko .niitä käy-
tettiiu. Neljän kuukauden kuluttua julaistiiu selostus , 
jossa asiaa selvitettiin ja esitettiiu perinpohjaisia laskel-
mIa. Laskelmain perustana oli kolme tärkeintä ravinto-
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aineryhmlHi: valkuainen, rasva ja hiilihydraatit. Kahden 
viimemainitun energia'Rn'o oli laskettu niiden lämpöarvou 
mukaan. Loppuyhteenvedossa huomattiin, että vuosittain 
oli käytetty 90,420 miljardia lämpöyksikköä ja 2,3 mil-
jardia tonnia valkuaista. 

S~fldflkseen selville, missä määrin tämä kulutus vas-
tasi kansan ravinnontarvetta tekivät fysiologit eräitä las· 
kelmia. Tieteellisten kokeilujen perusteella on näet havaittu, 
että täyskssvuinen ihminen tarvitsee päiväSSä 3,000 lämpö. 
yksikköä ja 80 a 90 gr valkuaista. Tämän perusteen 
mukaan hiskien tarvitsisi koko Saksan kansa 56,750 mil-
jardia lämpöyksikköä ja 1,6 miljardia tonnia valkuais- ' 
ainetta vuodessa. Saatu kokonaistulos oli siis hämmästyt~· 
tävän paljon pienempi kuin kulutus. Vuosittain lasket-
tiin . olevan käytettävissä 67,860 miljardia lämpöyksikköö 
ja 1,5 miljardia tonnia valkuaisainetta. 

Sikain teurastus. 

Koska tämä ~äärä kumminkin oli paljoa pienempi 
kuin uormalinen kulutus ja valkuaiseen nähden pienempi 
kuin laskettu vähin mahdollinen kulutuskin, ei ollut siis 
muuta keinoa kuin ryhtyä kansan ruokintaa järjestämään · 
ja hankkimaan ihmisravinnoksi enemmäu valkuaisainetta. 
Tämä voi tapahtuu eläiotuotantoa supistamalla . . Eri puo· 
lilta asiaa harkiten tultiin siiben lopputulokseen, että 
sikojen määrää oli vähennettävä. Niinpä .vähenoeUiinkin 
sitten talvella 1914--15 sikakllntaa n. 33 %:lIa. 

Nämä teoretisot laskelmat näyttivätkin ensi alussa pi-
tävän paikkansa ja tulosta pidettiin saksalaisten fysiolo-
gien ja saksalaisen tilaston suurvoittona. Syksyllä 19] 5 
oli vähä.n varastoakin. Mutta sato syksyllä 1915 jäi kes-
kinkertaista . huonommaksi ja vaikeudet tulivat suurem·. 
miksi. 
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Sokerijuurikkaan vil;elysalan vtihenUiminen. 

Koska Saksnssll ja Itl1nlltn-Unkarissa annel] sotaa oli 
tuotettu I/~ koko maailmau sokerituotanoosta, niin lasket· 
tiin, että sokerijuurikkaan viljelysalaa voitaisiiu tuotuvasti 
väheuUlö kun lisäksi Belgiastn ja Pobjois-Raoskasta oli 
saatu suuria sokeri varastoja. Mainitlua viljelysalaa vö : 
henuettiinkin sitten 0. 33 %:118 ja viljeltiin sensijaan 
enem män viljaa. Mutta pian huomattiin sentään, ettei 
sokeria ollutkaan niin riittämiin. Sokeri ja sen valmis· 
tuksen siv utuotteet ovat nimittäin hyvin kå.yttökelpoisia 
ravintoaineita niiobyvin sotilaille kuin hevosilIekin käy-
tettäessä . Huomattiin tehdyksi virhe myöskiu siinä suh· 
teessa, että sokerijuurikkaan viljelyksen VlI.hentämisellä oli 
pienennetty maasta saatavaa kOkonaissatoa, sillä sokeri· 
juurikas autaa hehtaarilta 3- 4 kertaa suuremmau ravinto· 
.flinemäärtln kuin vilja kasvit. 

Pian ilmeni myöskin rasvan puute ja sikain tenras· 
tamisen ueuvomista alettiin ankarasti arvostella. V. 1916 
tehtiin taas kaikki , mitä suinkin voitiin sianhoidon edis· 
täm iseksi -j. Mutta rasvan puute on edelleen suuri. sillä 
rasvaa käytetään paljon myöskin räjährlysaineteolJisuu· 
dessa. Henkeä ja viikkoa kohti jaetaan 90 gr rasvaa. 

Valkuaisainetta ihmisravinnoksi 011 ollut kylläkin riit· 
tämiin, mutta eläilltuotantoa varten sitä on 'Ollut vaikeampi 
saada kun maahan ei ole voitu tuoda öljykakkuja . 

Nämä laskelmien teot ja kokeilut osoittavat. että käy. 
täntö ja teoria eivtlt sittenkään aina lyö yhteen ja, että 
todellisuudessa aioa esiintyy seikkoja, joita ei edeltäpäin 
tuUa ottaneeksi tarpeeksi llUomiooll. Yhtenä sellaisena, 

-) Samansuuntainen sikakannan vähentäminen kuin aikaisemmin 
Saksassa on nyt käynnissä Ruotsissa, kuten siv. 9 olevasta selos-
tuksesta näkyy. Luuhavaa kumminkin on, etti sielläkin pian tulo 
laan samoihin kokemuksiin kuin Saksassa ja osinain meilläkin aikai· 
semmin. 
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joka yllnmaioitut fysiologian laskelmat johdatti harhaan 
oli se, että sotaväen raviotoailleideo käyttö oli paljoa 
suurempi kuin mitä. oli otaksuttu. On nimittäin huomattu, 
että sotilas tarvitsee :lI/ '/. kertaa niio~ paljon ravintoaineita 
kuin siviilimies. Tämä suurempi raviotoaineideo kulutus 
rintamalla johtuu suureksi osaksi siitä, että siellä niin 
paljon ravintoaineita pilaantuu tai tuhoutuu. 

Maanviljelystoimenpiteet. 

Mitä taas tu lee itse Saksan maanviljelyksen kehityk-
seen sodan aikana, niin voioemme siitä sanoa, että. se 
perinpohjainen tieteellinen ja käytäunöllinen sekä maa· 
talouspoliittinen työ, jota sielU.!. maanviljelykseu hyväksi 
0 0 aikaisemmin tehty, nyt vasta on kantanut runsaau-
hedelmän. Huolimatta siitä, että niin sumet mäi!rät par-
hainta työvoimaa on riistetty sodau takia maan viljelyksen 
palveluksesta, ei Saksan maanviljelyksen kokouaisluotto 
ole sodan aikana väheutYllyt, pikemmin lisääntynyt sen-
vuoksi, . ettii satojatubausia hebtaareja suota ja nummi-
maita on otettu viljelykseen. Maataloustuotannon suunta 
vain 00 muuttunut. Nykyään viljellään palkokasveja, 
öljy· ja kehruukasveja sekä vihauneksia niin paljon, että 
oma !;an'e tyydytetääo ja lisäksi rehuviljao yiljelystä laa-
jenoetaan . Maallviljelysteknilli sessö suhteesstl on varsinkin 
huomattava, että kokokesanto on melkein kaikkia lla jätetty 
pois. Tunnuslauseeoa on , etU!. kaikeu maa-aino tulee 
tuottaa jotakin. 

Apila· ja lusernibeinästä ou alettu valmistaa apila· ja 
luseroijauhetta , jon ka pitäisi olla erinomaista siksin ruo-
kaa. 'l'äteu voidaaD suuri osa eläimille aijotusta korsi-
rehusta käyttää sikain flluaksi. Myöskin eräitä olkivl\kj-
rehuja on alettu valm istaa. 

Palkokasvieu sekä öljy- ja vihaulleskasviviljelyksen 
edistämiseksi on tehty valtion jå yksityisten kesken sopi-
muksia, joiden mukaan jälkimäisille \'akuutetaan korkea 
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hinta tuotetusta ta varasta sekä on näille viljelijöille han-
kittu apulantoja sekä muutamiSE8 tapauksissa rehukakkuja. 

Rasvaupuutteen torjumiseksi on tehty suurin ponnis-
teluja. Kaikki maissi esim. jauhetaan, jotta voidaan idut 
eroittaa ja niistä puristaa öljyä, joka käytetiHtn marga-
ri 0 i teolliSll uteen. 

Kaikki t;aadot, pilaantuneet ruokatavarat ja tenrastus-
jätteet käsitellään erikoisissa destruktiouilaitoksissn, joita 
on sekä kaupungeissa että maaseudulla. Täten saadaan 
runsaasti liha- ja luujsuhoa, joka suoraan tai välillisesti 
tulee ravinnoksi käytettyä. - Joka ta lossa valmistetaan 
psinorebua, missä ei ole erikoisia kuivausaparsatteja. 
~ Yhtään uauriiu, lantun ta i porkkanan naattin ei panna 
hukkaan., Monissa taloissa on hyvin hoidettuja kom· 
posteja, mihinkä kaikki jätteet tarkoin kootaan ja kom· 
postia käytetään sitten nurmien päälUllannoitukseen. 

Epäsuotuisat sääsuhteet ovat kumminkin haitanneet 
tuntuvasti elintarvetuotaof.oa. Niiopä jäi sato syksyllä 
1916 tavallista huooommaksi. Seurauksena täsU\. oli, että 
penlnoi!:lta tuli tuutuva puute, mikä seikka vaikutti böirit-
sevästi koko kansan ravinnontarpeen tyydyttämiseen, sillä 
perunslls on ollut suuri merkitys ylaisenö·ravilltollineena, 
mikä näkyy siitäkin, että viime vuosina on perulllllla 
ollut 16-17 % viljellysUi. alasta. Peruuasadon vl1henty-
misen takia on kielletty perunoita syöttämäst!1 eläimille 
ja annettu hyvin yksityiskoh taisia ohjeita perunan käyt· 
tämisestä ihmisravinooksi. Eri osissa valtakuntaa on pi-
detty II. k. peruoapiliviä, joilla 00 selitetty perullflllvilje· 
Iykseo merkitystä ja annettu ohjeita perunanviljelemisestä 
sekä opastettu käyttämänn perunoita mahdollisimman 
monella tavalla taloudessa. 

Typpiteo llIsuuden kehittäminen. 

Typellist~n apulantojen saanti tuli sodan alussa miltei 
keskeytatyksi ja sen vuoksi oli välttämätöntä laajentafl 
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oman maan typpiteollisQutta. Tämä teollisuusala on Sak. 
saasa eodao aikana tavattomasti kehittynyt. Siellä vai· 
mistetaan nykyään paljon typpiyhdistyksiä ilman vapaasta 
typestä ,ja luullaan yleensä, että Saksa voi sodan jälkeell 
valmistaa typpiyhdistyksiä enemmän ·kuin niitä siellä tar-
vitaan. Typpiteollisnuden tehtävänä on myöskin osit~ain 

huolehtia valkuaisaiuetuotannoosta. On koetettu hUvan 
avulla muodostaa ammoniakkisuoloista valkuaisia, pane-
malla hiivaa ammoniakin ja melassin sekaan. Tämä me-
nettely lienee kylläkin onnistunut, mutta onko sillä mer· 
kitystä suuremmassa mitassa, ,Siitä ei ollene vielä varmem-
pia tietoja. Myös on koetettu rasvaa valmistaa keinote-
koisesti, mutta on menettelystä kai sanottava samaa kuio 
edellisestäkio. 

Yhtenä elintarvejärjestetyn pahimpana kompastuski-
venä ovat kaikissa roaiss!l plleet tuotteille asetetut raja· 
hinnat, joita ei ole voitu järjestää sekä tuottajia että ku-
luttajia tyydyttäväSti ja, jotka keskenään ovat olleet epä-
suhtaiset. Niinpä Saksassakin, vaikka elintarvep9litiikka 
on siellä ollut mallikelpoisesti järjestettynä on yhä enem· 
män ajettu vaatia vapaata, joskin kontrollin alaista kaup-
paa. Erikoisesti valitetaan, että leipäviljan, perunain ja 
sokerijuurikkaiden rajahinnat ovat siksi alhaiset, että nii-
den viljeleminen voi tuntuvasti vähe.ntyä. 

6. Englannissa. 

Oman maau elintarvetuotantooo nähden oli Englanti 
jo ennen sotaakin heikoimmassa asemassa, sillä B/4. elio-
tarpeista tuodaan maahan muualta. On sellvuksi selvää, 
että elintarpeiden saantikysymys siellä on käynyt kaik-
kein kireiq:tmäksi, etupäässä senvuoksi, että keskusvaltaiu 
sotalaiv8stot . ovat tehueet kaiken voitavansa häiritäkseen 
Englantiin suuntautuvaa laivaliikettä. Ovatpa keskusval-
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1st luulleet. voivaosa pakottaa Englannin tekemään fau-
hankin julistettuaan sen rannikot 88srtotila8u. 

On sen vuoksi itaesUlänkin selvää, että Englaunissa 00 

nä inä vuosina ollut pakko ryhtyä aivan erikoisiin POLl-
nistuksiin oman IUsau tuotannoD lisäämiseksi. Hallituk· 
sen taholta on annettu määriiys, että kaikki vähänkin 
viljelyskelpoioeo maa 00 saatava tuottamaan sal.oa. Tas-
tRkseeo maanviljelijöille riittävän korvauksen viljelyskus-
hmn uksista on hallitus mennyt takuuseen si itä, että. vil-
jasta viitenä täUl. seurn8\'sna vuotena maksetauu ainakin 
mlHl.rätty miuimihinta. Vahempivaraisille mythmetJl.An 
helppokorkoisia liiiuoja sillä ehdolla, etU!. he sitoutuvat 

, OSP.D sadosta luovuttamaan yleiseen tarpeeseen. Perunsll-
viljelystä (m erikoisesti kehoitettu lifiääm!Uln ja an nettu 

·ohjeita siitä mitä perullalaatuja kullflkin mUflulaadulla on 
viljeltfivä. 

Pääministeri 011 julkaissut yleisell kehoituksen tuotan-
noo lisäämiseen ryhtymisestä ja huomauttaa siinä samalla 
):Ilämain~tuistu hallituksell taholta suunnitelluista toimen-
piteistä. Pääministerin kehoitus ja ilmoitus ti la nteesta 
onkin saanut. aikaan suuren herätyksen. Suuret maa·altlt, 
jotka ennen ovat olleet käyttämättömioö ovat nyt joutu-
Ileet viljeltäviksi. 

Tarpeellisen työvoiman turvaamiseksi on Englannin 
sotaministeriö j1\ttänyt 30,000 sotamiestä maanviljelijäin 
käytettäväksi keväUöisSä. rr ämä joukko on sotilaallisesti 
järjestetty ja se jaetaan eri kreivikuntiiu matllWiljelijöiltä 
saapllUeiden tilausten mukaan. 

7. Loppuhuomautuksia. 

Tämä kaikiupuolin vajsnainen yleiskatsaus on kmn-
minkin omiaan toteamaan, ottti ulkomailla, niinhyvjn puo-
lueettomissa kuin sotaakäyvissä mais!:!akin ou elintRrve-
kysymyksen järje~telyyo kiinnitetty suurta lluomiota ja 
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varsinkin hallituksien tabolw. avustuksilla, ohjailla ja mää-
räyksillä koetettu eliut8rvetllof.antoa erlistää. Esitetyt sei· 
kat ovat tosin vain osia par'aika8 jatkuvien toimenpitei-
den sarjasta, mutta osoittallevat kumminkiu sellaisiuaan 
yleisen smmoan. 

Tarkasl.aessamme eliotarvekysymyksen järjestelyä omaa·· 
58 maassamme huomaamme sen tiiliä hetkellä olevan vai· 
keimmslla kohdallaan. Suurimpaua syynä siibeo lienee 
se elintarvepoJitiikkfl, jota masssa viimeksi vallassa olleen. 
vanhan hallitusjärjestelmän taholta ajettiin. Eliolarve-
kysymyksen järjesUl. miseksi aunettiin tämän tästä mää· 
räyksiä, joita oli miltei mahdotoI) käytännössä toteuttaa, 
ja jotka mllöräykset olivat useinkin keskenään ristiriitaisia . 
Eniten hämminkiä tuottivat kaikenlaiset vientikiellot , jotk81 
sen sijaan, että niiden tarkoituksena kai oli järjestää elill* 
tarpeiden jakaantumista maan eri osiin päinvastoin vai · 
keuttivat tai te.kivät kokonatl. 1l mahdottomaksi elintarpei· 
deu tasaisen jakllantnmisell. 

~eikäl!tisen elintarvepolitiikan yhtenä erikoisuutena on, 
myöskin mainitta\'a se, että aikana , jolloiu elilltarvetuc> 
tannon 1i1'äämisesUl ja tarkoituksenmu kaisesta järjestämi· 
sostä vastaisuutta varten olisi tarvinnut huolehtia, meillä. 
kaikki muut seikat melkein kokonaan unhoittaen käytiin. 
kiivasta sanasotaa rajabinnoista. Hallituksen taholta taho 
dottiin rajahiutoja määräLess!t kiinteästi pitää kiinni siitä,. 
että kuluttajaio luulotellut edut vaan tulivat huomioon otet· 
tna. Yleinoll hiotatasc)D kohoaminen tnll1ui kumminkin. 
siksi paljon maanviljeli jiinkiu talolldebsa, ettei ban voinut 
pitää maanviljelystuol.antoa kannattavana niillä hinnoilla 
mitkä hänen tllotteilleen oli määrätty. 'l'untllvimpana seura· 
uksena siitä oli viimesyksyioen yleinen voipllla. Rsjahin-
tojen keskinäioen epäsuht8isuus aiheutti sitäpaitsi sen että 
liian yLt'äkkisesti pyrittiin siirtymään toisesta tuotaQtosllu D' 
nssta toiseen, jotta tuotteista saataisiin mahdollisimman. 
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hyvä hinta. Tämä kai on suu relta oSllltaan syynä karja-
kannan aikaisempaan vähenemiseen. Hintain epäsuhtai-
suus herätti sitäpaitsi suuttumusta niiden maanviljelijäin 
keskuudessa, jotka eivät olleet tilaisuudessa tuotunt08uun-
tannas yht'äkkisesti muuttamaan tai olivat liikaa kaukana 
liikepaikoista. Maauviljelijaill mielissä näin herätetty tyy-
tymättömyys ja katkeruus ei voinut olla tuotantoon hai-
tallisesti vaikuttavia seurauksia vailla. 

RUIl eliotarpeiden tuooti ulkoapäin on tuntuvasti l.'si-
kautnont, oli edellämainittu asiaan suhtautuminen si- · 
täkin buomattaaampi Ja niinpä onkin nyt jouduttu 
sen tosiseikan eteen, että elintarvevarastot OVflt vähäi-
set ja että laajoja kansankerroksia uhkaa nälänhätä. 
Mitä ripein toiminta olisi välttämätöntä. Sitl1varlen on-
kio Senaatti laatilJut Eduskunnalle esitettävän Jakiehdo· 
tukselJ, joka antaisi Seutlatille verrattain 'laajat valtuudet 
asiaiu järjestelyssä ja sisä lU\ä se m. m. säärll]öksen vilja. 
varastojen lakavarikoimisesta. Mutta tnkavarikoimiset ja 
mitä parhaimmat järjestelytoimenpiteetkäll n eivät auta 
ellei maata saada enemmän tuottamaan syömäviljaa. 
Näyttää siis siltä, että valtion meilläkin olisi puu tuttava 
asiaan ja koetettava orilaisilla avustUKsilla ja sitoumuk-
silla saada maanviljelijöitä viljelemään varsinkin peru-
noita ja tärkeimpiä syömävilja lajeja entistä enem män. 

Elämme nykyään uutta aikaa, uuden kotimttiseu hal· 
lituksen johdon alla, jonka hallituksen jäseuet tuntevat 
kotoiset olomme ja ne mahdollisuudet joiden perustalle 
vastaisen elint8rvepolitiikkRmme voimme rtlkenlaa. Sen-
vuoksi voimmekin odottaa ja toivoa, että tämä hallitus 
tasapuolisesti asioita harkiten tulee tekemä!1n kaiken voi-
tavansa edistääkseen kotimaista elintarvetuotantoa ja oh- . 
jatakseen elintarvepolitiikkaa sellaiseen suuntaan, joka 
johtaa koko yhteiskunuan kannalta katsoen hyviin tu-
loksiin .. 
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