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ALKULAUSE 

Tähän raporttiin kootut koetulokset ovat peräisin useiden vuosien ajalta. 

Osa näistä tuloksista (esiin. myyräntorjuntakokeiden tulokset) sisältyy' 

eräisiin aikaisempiin, viranomaisia varten laadittuihin raportteihin, 

ja ne saatetaan täten myös julkiseen käyttöön. Rottakokeiden tuloksista 

on ollut esityksiä eri tilaisuuksissa, mm. kasvinsuojelulaitoksen ja 

alan liikkeiden vuosittaisissa neuvottelutilaisuuksissa. Samaa aihe-

piiriä käsittelevät•koetulokset on koottu artikkeliluontoiseksi, mene-

telmäselostukset, olennaiset taustatiedot ja tulosten arvioinnin käsit-

täviksi kokonaisuuksiksi. 

Tässä yhteydessä on täysi aiheilmaista vilpittömät kiitokset kaikille 

niille kasvinsuojelulaitoksen ulkopuolisille yhteisöille ja henkilöille, 

jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet kokeiden onnistumiseen. Yhtä aiheel-

lista on kiittää laitoksen palveluksessa ollutta teknistä henkilökuntaa, 

joka monasti, varsinkin kenttäkokeita suorittaessaan, on joutunut.sopeu- 

- tumaan hat)kaliinkin työolosuhteisiin. . 

Vantaalla 31.3.1980 	 . Arvo Myllymäki 
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FÖRORD 

I denna rapport presenteras flera års försöksresultat. En väsentlig'del 

resultat av sorkförsök) av de här insamlade materialen har tidigare 

sammanställts i vissa, för tjänstebruk utarbetade rapporter; härmed 

blir dessa informationer allmänt tillgängliga. Råttförsök.har också 

rapporterats i preliminärform vid olika tillfällen, t.ex. vid årliga 

'kontaktmöten mellan växtskyddsanstalten och producentfirmorna. 

.Försöksresultat tillhörande sama ämne har försöksvis behandlats i 

en artikel innehållande metodbeskrivningar, bakgrundsinformationer 

och ett kritiskt övervägande av resultaten. 

Sist finns det full anledning att tacka alla de institutioner och personer 

utaför själva växtskyddsanstalten, som på olika sätt bidragit till lyckad 

utföring av fältförsöken. Tacken skall utvidgas att gälla anstaltens 

egna tekniska personal, som ofta måste anpassa sig i svåra arbetsförhållanden. 

Vanda, den 31.3.1980 Arvo Myllymäki 
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-ERÄIDEN AKUUTTIEN SYÖTTIMYRKKYJEN TEHO PELTOMYYRÄÄN,' MICROTUS AGRESTIS (L.) 

.Tässä raportissa selostetaan kolmella akuutillä rodentisidilla,- sinkki. 
fosfidilla, krimidiinillä ja'difluoripropanolilla, v. 1971 - 1977 teh,-

tyjen'kenttgkoeiden tuloksia. Kaksi ensinmainittua tehoainetta ovat ol-
.leet kokeissa valmiina sYötteinä,'kun.taas difluoripropanolista 
tor") oli käytettävissä.  vain nestemäinen tiiviste. Kenttäkokeissa käy-
tetyt valmisteet 'ovat aikoinaan läpäisseet alkuseulonnan häkki- .ja tar-

-liaolosuhteissa. Orientoivien kokeiden yksityiskohtiin ei kuitenkaan Ole ' 
enää aihetta palata, kun valmisteiden:tehon ja käyttökelpoisuuden ar- 
vostelun kannalta ratkaisevat kenttäkokeiden tulokset ovat käytettävissä. 

Vallitsevan käytännön mukaisesti myyräntorjunta-aineet kokeillaan Suo-
messa erikseen (a) peltomyyrää ja (b) vesimyyrää vastaan. Peltomyyrä-
kokeissa tehokkaaksi osoittautunut valmista hyväksytään normaalisti 
samalla myös kenttämyyrän torjuntaan. Peltomyyräkokeiden (siis esim. 
tässä raportissa selostettujen kokeiden) perusteella ei sitä vastoin 
voida tehdä luotettavia päätelmiä valmisteen tehosta vesimyyrään. Muil- 
la myyrälajeilla on tuholaisina siksi vähän merkitystä, että eri kokei- 
.den suorittamista niitä vastaan ei voida pitää tarpeellisena. 

Kokeiltavat valmisteet  

"Myrax-tabletti" on 'Kemira Oy:n -valmistama, sinkkifosfidia .(2,n2P3) 16. 
:..g/kg sisältävä, n. 1 g:n painoisiksinapeiksi,puristettu valmis syötti. 

Se ilmoitettiin virallisesti tarkastettavaksi ."peltomyyrän torjuntaan 
metsånuudistusaloilla ja kotipUutarhoissa" 18. 4. 1973. Tarkastusanomus 
laajennettiin käsittämään myös vesimyyrän ja kenttäMyyrän torjunnan 
13.-5. 1975. Kenttäkokeet valmisteella,siinä muodossa kuin se 

kokeisiinilmoitettu.aloitettiintuhoeläintutkimuslaitoksen omas-
ta, tutkimuksellisesta mielenkiinnosta jo syksyllä 1971. Jäljempänä val-
misteesta käytetään lyhyyden vuoksi nimeä Mvrax".. 

"Kastrix-myyränsyötti on Bayer-AG:n valmistama'ja:Berner Oy:n maahan-
tuoma, krimidiiniä (2-chldro-4-Methy1-6-dimethylaminopyrimidin) 5 g/kg 

sisältämä, n.,2 mm läpimittainen rae (pelletti). Se ilmoitettiin viral- 



lisesti tarkastettavaksi "myyrien torjunaan" 6. 4. 1976. Kokeet val-

misteella kuitenkin aloitettiin tutkimuksellisesta mielenkiinnosta jo 

kevättalvella 1975. Valmisteesta käytetään jäljempänä lyhyyden vuoksi 
nimeä "Kastrix". 

"Gliftor"-nimisellä valmistusmaassa Neuvostoliitossa tunnettua 1,3-di-

fluori-2-propanolia ei ole ilmoitettu virallisiin tarkastuskokeisiin 
eikä siitä myöskään ole ollut käytettävissä valmista syöttiä. Kokeis-
sa käytetyt syötit valmistettiin tuoreesta omenasta siten, että jonkin 
verran (esim. yön yli huonelämmössä) kuivattuihin omenalohkoihin imey- 

. tettiin 0,5 % Gliftorliuosta. Näin valmistettujen syöttien laskettu 
tehoainepitoisuus vaihteli 0,2 - 0,3 g/kg. On kuitenkin huomattava, 

'että pääosa tehoainetta jäi omenalohkon pintaan, niin että myyrän to-

siasiallisesti syömän syötinosan tehoainepitoisuus oli huomattavasti 

cm. laskettua keskimäärää suurempi (10 x keskimääräinen konsentraatio, 
siis n. 3 mg/kg, mikä vastaa Neuvostoliitossa käytettyjen syöttien teho-
ainepitoisuutta). Difluoripropanolilla käsitellyistä omenasyöteistä 
käytetään jäljempänä nimitystä "Gliftor". 

Tässä raportissa selostetuissa kokeissa on käytetty Euroopan ja Välime-

renmaiden Kasvinsuojelujärjestön (EPPO) asiantuntijapaneelin laatimia 
ja sittemmin myös FAO:n ja WHO:n suosittelemia standardimenetelmiä 
(Guide-lines for the Development and Biological Evaluation of Rodenti-
eides, EPPO, Paris 1975). 

Näiden menetelmien yleisperiaatteina on, 

(a).  että koeruudut.ovat riittävän suuria, jotta reunavaikutuksesta joh-
tuvat virhelähteet jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, 

että näytteenottomenetelmä mahdollistaa koealueen myyräkannan luo-

tettavan arvioimisen ja vertailun ennen ja jälkeen käsittelyn, 

että käsittelyruudun rinnalla on aina vähintään yksi käsittelemätön 

kontrolliruutu, jolla näytteenotto ennen ja jälkeen käsittelyn suo-

ritetaan samanaikaisesti ja täsmälleen samalla tavalla kuin käsit-
telyruudulla, ja 

3. Koemenetelmät 

3.1. Kenttäkokeet  



(d) että yhtenä koejäsenenä on, mikäli sUinkin mahdollista, jokin entuu-
destaan hyvin tunnettu rodentisidi. 

.• 

Kaikki tässä esitetyt kokeet täyttävät mainitut kolme (a, b, c) obliga-
torista ehtoa. Sitä vastoin kohdassa (d) esitettyä ehtoa ei ole voitu 
täyttää siksi, että käyttötavaltaan kokeissa olleisiin valmisteisiin 
verrattavissa olevaa, entuudestaan tunnettua myyränsyöttiä ei ole ol-

lut saatavilla. Käytännössä ainoa mahdollinen vertailuaine olisi ollut 
endriini, jonka käyttötapa on kuitenkin toisenlainen (ruiskute) ja jota 
lisäksi olisi voitu käyttää vain lumettomaan vuodenaikaan. Silloinkaan 
endriinikäsittelyä ei otettu koeohjelmaan siksi, että on ollut tär-
keämpää saada samaan kokeeseen rinnakkain kaksi keskenään vertailtavaa 
syöttimyrkkyä. Endriinikäsittelyjen tehon tiedetään sitä paitsi vaih-
televan hyvin vähän: normaalisti se on hyvin lähellä 100 %. 

EPPO:n sUositukset'peltomyyLän, kenttämyyrän ja metsämyyrän torjuntakoe - 
menetelmiksi muodostavat kolmen eritaspisen ja valinnaisen menetelmän 
sarjan: 

Merkintäpyynti: kunkin-käaittelyruudun keskellä sijaitsevalla, n. 
0,5 ha:n suuruisella alalla mYYrätpyydystetään, merkitään ja pääste-
tään jälleen vapaiksi'. StandardisuoSitus on kolmen Päivän 'pituinen pyyn-
ti sekä ennen että jälkeen käsittelyn (tämän koesarjan joissakin kokeis-
sa ' pyyntijaksoa on pidennetty:vuorokaudella:Menetelmän ilmeisiä etuja 
on, (a) että se ei aiheuta myYräkannassa lukumääräisiä tai rakenteel-
lisia muutoksia ja (b) että Merkittyjen eläinten - suhteellisestaosuudes-
ta käsittelyn jälkeisessä pyynnissä voidaan päätellä, missä määrin-myy-
rät ovat liikkuneet kokeen aikana, ts. onko esim. näennäisesti heikko 
torjuntatulos selitettävissä käsittelyn jälkeisen-  invaasion perusteella. 
Merkintäpyynti myös mahdollistaa pienempien (kuitenkin vähintään 1 ha) 
koeruutujen käytön kuin mUut,;sen:kanssa vaihtoehtoiset menetelmät.'Mer-
kintäpyynnin olennaisin haitta on että se on muita vaihtOehtoja työ-
läämpi ja edellyttää - varsin pitkälle koulutettua työvoimaa. - Merkintä-
pyynnistä käytetään usein'jäljempänä kansainvälisesti vakiintunutta ly-
hennettä CMR (Capture-MarkingRecapture). 

Tappopyynti: myyräkannasta otetaan näyte ennen ja jälkeen käsittelyn 
pyydystämällä osa eläimistä tappaoloukuilla. Peltomyyräkokeisiin suosi-
tellaan ensisijaisesti ns. pienruutumenetelmää, jossa näytteenottoyksik-
köinä ovat lukumääränsä ja sijoituksensa puolesta vallitsevien kasvilli-
suustyyppien alaan suhteutetut 15 x 15 m:n suuruiset pyyntiruudut. Pyyn-
nin normaali kestoaika on kaksi vuorokautta ennen ja saman verran jäl-
keen käsittelyn. Tappopyynnin pääetu on siinä, että se on huomatta- 
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vasti merkintäpyyntiä nopeampi ja että sen asianmukainen suoritus ei vaa 
di.yhtä paljon taitoa ja kokemusta kuin merkintäpyynti. Olennaisin hait-

ta on se, että myyläkannan tietyn osan poistaminen populaatiosta ennen 

käsittelyä voi aiheuttaa odottamattomia muutoksia koko populaation käyt-

täytymiseen. Tämän haitan minimoimiseksi koeruutujen on oltava suurem-

pia (vähintään 2 ha) kuin merkintäpyyntiä käytettäessä, niin että ennen 

käsittelyä suoritettu näytteenotto ei vähennä koko populaatiota.enem-

pää kuin 20 %. Tämä näkökohta on otettu huomioon kaikissa tämän sarjan 

kokeissa, joissa tappopyyutiä on käytetty näytteenottoon. - Tässä koe-

sarjassa käytetystä tappopyyntimenetelmästä käytetään usein jäljempänä 
lyhennettä SQM (Small Quadrat Method). 

(3) Asuttujen käytävien laskenta, tässä selostettujen peltomyyräkokeiden 

yhteydessä lumireikälaskenta, on suorituksen. puolesta yksinkertaisin svaih-
toehto: kuljetaan yli käsittelyruudun yhdensuuntaisia, toisistaan 10 m:n 

etäisyydellä olevia linjoja pitkin ja lasketaan lumirpiätkummankin puo-

len 5 m:n levyiseltä kaistalta. Tämä. pikamenetelmä on tarkoitettu käy-

tettäväksi tilanteissa; jolloin pyyntimenetelmiin turvautuminen on olo-

suhteiden Puolesta (ts. talvella) hankalaa sekä laaja-alaisten käytän-

nön torjuntakäsittelyjen seurantaan. Menetelmän potentiaaliset virheläh-

teet on tarkoin kontrolloitava. Lumireikien määrä riippuu mm. lumipeit-

teen rakenteesta eikä siis ole välttämättä suorassa suhteessa myyrien 
päälukuun. Eri ajankohtina suoritetut laskennat ovat VertailUkelpoisia 
vain silloin, kun kaikki käsittelyruudut on saman laskentakerran aikana 

tarkastettu ehdottomasti samanlaisissa olosuhteissa;  yleensä paman,päi-
vän aikana. Sopivimpana laskenta-ajankohtana pidetään pari päivää vii-
meisen lumisateen jälkeen. - Lumireikälaskennasta .jäljempänä käytetty 
lyhenne on SH. 

Seurantamenetelmän valinta jäljempänä esitetyissä yksittäisissä kokeissa 
on tapahtunut kulloistenkin olosuhteiden ja käytettävissä olleen työvoi-
man mukaan., Kaikkia kolmea vaihtoehtoista standardimenetelmää on käytet-

ty. Yhdessä kokeessa (liite G) on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi 
jouduttu käyttämään edellä kuvatuista perusmenetelmistä poikkeavaa koe-

järjestelyä, mutta siinäkin torjuntatulos on ollut verrattavissa vie-

reisen kontrolliruudun myyräkannan samanaikaiseen muutokseen. Juuri sen 

vuoksi, että käsittelyruutujen kanssa sämanarvoinen kontrolliruutu (tai 
.useampia käsittelemättömiä ruutuja) on ollut joka kokeessa, niiden kaik-

kien tuloksia voidaan pitää myös keskenään vertailukelpoisina. 

Kunkin tor;juntakäsittelyn suoritustapa on selostettu erikseen taulukko-

tekstissä. Käsittelyn suorituksen aikana on usein ollut apuna tilapäis- 
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tä, paikallista työvoimaa, mutta se on aina ollut tuhoeläintutkimuslai-
toksen omien työntekijöiden välittömässä valvonnassa. 

3.2.: Tulosten laskenta la vertailu . 

Torjuntatulos on jäljempänä seuraavissa taulukoissa ilmoitettu tehopro-

senttina, joka puolestaan on laskettu EPPO:n ohjeissa suositeltua kaa-

vaa käyttäen. Tässä laskutavassa käsittelyssä eloonjäänyttä populaation 

osaa verrataan kontrollipopulaation (=käsittelemättömän ruudun) muutok-

sia vastaavaan odotusarvoon: 

saalis/lumireikien määrä käsittelyruudulla ennen käsittelyä 

käsittelyn jälkeen 

= saalis/lumireikien määrä kontrolliruudulla ennen käsittelyä 
• 

käsittelyn jälkeen 

Ktiesarjojen tuloksina saatujen Irskimääräisten tehoprosenttien- tilastol- 

-lisen merkitsevyyden vertailuun on käytetty seuraavaa t-analyysin muun- 



Vapausasteiden määrä (d.f.) saadaan kaavasta: 

Tuloksena olevat vapausasteet ovat desimaalilukuja, kun taas yleisesti 
käytetyissä tilastotaulukoissa ilmoitetaan vain kokonaisia vapausasteita 
vastaavat t-arvot. Oikean merkitsevyystason määrittäminen (tarvittaessa 
interpoloimalla) ei kuitenkaan ole tuottanut vaikeuksia tässä esitetty-
jen kokeiden osalta. 

4. Tiivistelmä koetuloksista  

Kunkin yksittäisen kokeen alkuperäiset tulokset on sitetty liitteinä 
olevissa taulukoissa A-M. Tässä kappaleessa esitetään valmistekohtainen 
tiivistelmä kustakin kokeissa olleesta torjunta-aineesta ja vertaillaan 
kokeiltujen valmisteiden torjuntatehoa keskenään. Muihin valmisteiden 
käyttökelpoisuuteen vaikuttaviin näkökohtiin puututaan tulosten tarkas-
telun yhteydessä seuraavassa kappaleessa. 

4.1. Myrax-kokeet  

  

Tuhoeläintutkimuslaitoksen omien kokeiden (liitteet A-E ja H) ohella Ke-
mira Oy on suorittanut kasvinsuojelulaitoksen myöntämien kokeilulupien 
nojalla Myrax'illa joukon kenttäkokeita, joiden tulokset myös on huomi-
oitu sikäli kuin koeselostuksissa on annettu em. kaavan mukaisen teho-
prosentin laskemiseksi tarvittavat alkuperäisluvut. Taulukkoon 1 on 
koottu aikajärjestyksessä kaikkien koeteknillisesti onnistuneiden Myrax-
käsittelyjen kertakäsittel.yyll perustuvat tehoprosentit. 

Syksyllä (.= lumettomaan vuodenaikaan) ja talvella suoritettujen Myrax-
käsittelyjen tehotaso on näennäisesti hyvin erilainen. Koetulosten suu-
resta hajonnasta johtuen ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkit-
sevä. Etenkin syyskäsittelyjen torjuntatulosta voidaan pitää heikkona. 
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Taulukko 1. Tiivistelmä kertakäsittelyihin perustuvista Myrax-käsitte-
lyjen tuloksista. Koepaikkakunnan nimen jälkeen tulevat kirjaimet viit-

taavat liitetaulukoihin. Kemira Oy:n suorittamat kokeet = X. 

Vuosi Paikkakunta 

2 

Ajankohta Seuranta- 
menetelmä 
4 

Syötitys- 
tapa 

5 

Teho-% 

1971 Korpilahti (A) X CMR Katetut 
astiat 

52.2 

1972 Vihti (B) X - XI SQN Katetut 
astiat 

13.9 

1972/73 Juupajoki (X) XII - III SH Katetut 
astiat 

46.5 

1973 Inkoo (C) XII SH Lumireikä- 
käsittely 

70.0 

1973/74 Inkoo (C) XII - I SH Lumireikä- 
käsittely 

45.8 

1975 Korpilahti (D) II - III SH Lumireikä- 
käsittely 

60.1 

1975 Korpilahti (E) IX CMR Syötit 
maanpinnalle 

11.5 

1975/76 Siilinjärvi (X) XII 	I SH Lumireikä- 
käsittely 

49.7 

1976 Hartola (H) II - III SH Lumireikä- 
käsittely 

80.6 

Kaikki kokeet: 
	

keskiarvo t hajonta (S.D.) 
	

47.8 ± 23.0 
syyskokeet: 
	

25.9 t 22.8 
-talvikokeet: 
	et 

	
58.8 t 14.1 

• 

Torjuntatehon riippuvuutta syötitystavasta .ei voida tilastollisesti 
osoittaa. Voidaan kuitenkin todeta, että kaikissa niissä käsittelyis-
sä, joissa syötit on sijoitettu astioihin tai muuten määrävälein si-

jaitseville "syöttiasemille", torjuntatulos_ on ollut säännön mukaan 
alle kaikkien kokeiden keskiarvon ja että kaksi heikointa torjunta-
tulosta on saatu nimenomaan tämäntyyppisellä käsittelyllä. Korpilah- -

della alkutalvesta 1971 tehty havainto veden kondensoitumisesta ka-

tettujen, muovisten syöttiastioiden sisälle saattaa tämäntyyppisten . 
astiain käyttökelpoisuuden kyseenalaiseksi (tulos, 4.2 %, puuttuu yl- 
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läesitetystä yhdistelmästä kahdesta syystä: seurantamenetelmän erilai-
suudesta ennen ja jälkeen käsittelyn ja siksi, että kyseessä oli toi-
nen peräkkäinen käsittely, jossa siis "bait shyness", opittu syötin 

karttamisreaktio, on voinut vaikuttaa tulokseen). 

Uusintakäsittelyillä aikaansaatu torjuntatehon parannus on ollut.suoJ-
raan mitattavissa vain kahdessa kokeessa, sillä vaikka Kemira Oy suo-
ritti useimmissa omissa kokeissaan kaksi, joskus kolmekin, peräkkäis-
tä käsittelyä, sen koeraporteissa on useimmiten ilmoitettu vain lo-
pullinen, kahden tai kolmen käsittelyn kumulatiivinen tulos. Kaikki kes-
kenään vertailukelpoiset tulokset on koottu taulukkoon 2, joissa niiden 
keskiarvoa myös on verrattu samalla tavoin (lumireikälaskentoina/-kä-
sittelyinä) suoritettujen kertakäsittelyjen keskiarvoon. 

Taulukko 2. Kahdesti tai kolmasti toistettujen Myrax-käsittelyjen tu-
lokset koepaikoittain sekä niiden keskiarvo verrattuna vastaavien ker-

takäsittelyjen keskiarvoon. 

Vuosi 	Paikkakunta 

1 

Ajankohta 

3 

Kumulatiivinen 
teho-% 
6 

1972/73 Juupajoki (X) 	XI - III 
	

75.7 

1973 	Siilinjärvi (X) 	I - III 
	

56.9 

1973/74 Inkoo (C) 	XII - II 
	70.0 

1976 	Siilinjärvi (X) 	XII - III 
	

68.4- 

Kumulat. (2 x) käsitt. 	keskiarvo ± hajonta 67.8 ± 7.9 

Kertakäsitt. (lumir.,käs.) 
	

64.3 ±• 14.7 

Keskiarvojen erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Niissä kahdes-
sa kokeessa, joista samasta kokeesta saatiin peräkkäiset tehoprosentit, 
ne olivat seuraavat: 

Inkoo 	70.0 > 37.7 

Siilinjärvi 49.7 >36.9 

Sekä nämä yksittäistapaukset, että keskiarvojen vertailu viittaavat sel-
västi "bait shyness"-ilmiööh. Käytännön kannalta uusintakäsittelyllä 



saavutettu: tehon parannus on niinvähäinen, että käsittelyn toisto 
olisi tuskin taloudellisesti perusteltavissa. 

4.2. Kastrix-kokeet  

Kaikki koeteknillisesti onnistuneet, Suomessa suoritetut Kastrix-ko 
keet on selostettu liitetaulukoissa D-F ja H-M. Seuraavissa yhdistel-
missä ja vertailuissa ovat mukana muut paitsi liitetaulukossa K esi-
tetty koetulos, johon käsittelypäivän äkillinen säänmuutos ilmeises-
ti vaikutti olennaisesti. Kastrix-kokeiden tulokset (kaikki kertakä- 

sittelyjä) on koottu taulukkoon 3. 	' 

Taulukko 3. Kastrix-käsittelyjen (kaikki kertakäsittelyjä) tulokset 
koepaikoittain sekä eri vuodenaikoina ja eri tavoin suoritettujen kä-

sittelyjen keskiarvot ja hajonnat. 

• 

Vuosi 

1 

Paikkakunta 

2 

.Ajankohta 

3 

Seuranta- 
menetelmä 
4 

Syötitys-
tapa 

5 

Teho-% 

6 

1975 Korpilahti (D) II - III SH Lumireikä- 
käsittely 

75.3 

1975 Korpilahti (E) IX CMR Maanpinnalle 57.2 
(7 x 7 m) 

1975 Korpilahti (P) X SQM Maanpinnalle 52.5 
(14 x 14 m) 

1976 Mikkeli (H) I - II SH Lumireikä- 
käsittely 

80.5 

1976 Hartola (H) II - III SH Lumireikä- 
käsittely 

76.5 
•••.' 

1976 Mikkeli 	(I) VIII - IX CMR Maanpinnalle 84.7 
(5 x 5 m) 

1977 Vihti (L) IX .S.QM Hajalevitys 85.7 

1977 Mikkeli (M) IX CMR Hajalevitys 97.2 

Maanpinnalle 77.5 
(5 x 5 m) 

Kaikki kokeet: 

-syyskokeet 

-talvikokeet 

-hajalevityskokeet 

keskiarvo ± hajonta (S.D. 76.3 ± 13.9 

75.8 ± 17.5 

77.4 ± 2.6 

91.5t 8.1 
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Keskimääräisen torjuntatehon puolesta Kastrix-käsittelyjen tuloksissa 

ei ole olennaisia vuodenaikaiseroja. Kaikkien syyskäsittelyjen teho-
prosenttien hajonta on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin talvi-
käsittelyjen. Hajonta näyttää riippuvan ensisijaisesti syötitystihey-

destä. Tämä on todettavissa mm. seuraavasta vertailusta: 

Syöttitiheys 	Hajalevitys 5 5C 5 m 	7 x 7 m 
14 x 14 m 

-Syöttimäärä kg/ha 	10 	2 	1 

Keskim. teho-% 	. 91.5 ":„› 81.0 :-..> 	54.9 ... 

Jyrkkä tehoero 5.x 5 ja? x. 7 m:n syöttitiheyksien välillä voi tuntua 
yllättävältä, mutta syöttipisteiden välisen etäisyyden kasvu kahdella 
metrillä merkitsee itse asiassa syöttitiheyden puoliintumista. 

, Uusintakäsittelyjä ei ole-Kastrix-käsittelyjen yhteydessä pidetty 
aiheellisina (poikkeus: Hartola 1976 (H); tulosta ei kontrolloitu). 
Kastrixin torjuntateho on ollut yleensä siksi hyvä, että'  uusinta-

käsittelyjen tehosta olisi voitu.saada,luotettava kuva'vain-erittäin. 

laaja-alaisista käsittelyistä. 

4.3. Gliftor-kokeet  

Liitetaulukoissa G,'I ja K esitetyt Gliftor-käsittelyt 'ovat,-  yhden vesi-

'myyräkokeen ohella, .ainoat tällä torjunta-aineella Suomessa tehdyt tor-, 
,juntakOkeet:-Ne on kaikki tehty.syksyllä,lumettomaan. vuodenaikaan; tal-.. 
vikäsittelyihin-sopivaa syöttiä-ei ole :ollut käytettävissä. Tiivistelmä 
koetuloksista on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Gliftor-kokeiden tulokset; kaikki kertakäsittelyjä. 

Vuosi Paikkakunta 	Ajankohta Seuranta- Syötitys- 	Teho-% 
menettely tapa 

1 	2 	3 	4 	5 	6 

1975 Parainen (G) 	Syötti- 	Käytäviin 	86.9 
laskenta 	(5 m välein) 

1976 Mikkeli (1) 	VIII - IX 	CMR 	Maanp. 	93.3 
(5 x 5 m) 

1976 Lohja (K) « 	X - XI 	SQN 	Maanp. 	83.6 
(5 x 5 m) 

Käsittelyjen keskiarvo ± hajonta 	 87.9 ± 4.9 
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Lohjalla suoritetussa kokeessa (liitetaulukko K) sään kylmeneminen vä-
littömästi käsittelyn jälkeen saattoi aiheuttaa syöttien jäätymistä ja 
sen seurauksena alentaa torjuntatehoa. Muuten kaikkien kolmen torjun-
takäsittelyn tulos on ollut varsin hyvä ja tulosten hajonta suhteelli-
sen vähäinen. Gliftor-käsittelyn tulos näyttää siis olevan hyvin ennus-

tettavissa. 

4.4. Myraxsin; Kastrix'in ja Gliftorin torjuntatehon vertailu  

Kuten koemenetelmien selostuksen yhteydessä todettiin, tässä raportis-
138. selostettujen kokeiden tuloksina saatuja tehoprosentteja voidaan pi-
tää periaatteessa vertailukelpoisina. Sen vuoksi, että samankin valmis-
teen tehossa on todettu vuodenaikaiseroja sekä siksi, että Gliftor on 
ollut mukana vain syyskokeissa, valmisteiden keskinäinen vertailu on 
kuitenkin tehtävä erikseen lumettomaan vuodenaikaan tehdyistä kokeista 
ja talvella suoritetuista. lumireikäkäsittelyistä. 

Myrax-, Kasttix- ja Gliftor-käsittelyjen tulosten ennustettavuutta eri 
vuodenaikoina on havainnollistettu kuvaS-sa 1, jossa on esitetty kulla-
kin valmisteella tähänastisissa kokeissa saadut keskimääräiset teho-
prosentit ja niiden 95% luotettavuusrajat. Tämän kuvan ja vertailutes-
tien (em. t-testi) tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat pää-
telmät: 

Lumettomaan vuodenaikaan suoritetuissa käsittelyissä tulosten ha-
jonta on Gliftor'ia lukuunottamatta varsin suuri. Siitä huolimatta 
Myrax- ja Kastrix- sekä Myrax- ja Gliftor-käsittelyjen tehoerot ovat 
tilastollisesti merkitseviä (P ( .05). Jos Kastrix-kokeista karsitaan 
ne, joissa syötitystiheys on ollut liian harva (harvempi kuin 5 x 5 m), 
hajonta pienenee ja Myrax'in ja Kastrix'in tehoero kasvaa. Gliftor-
Kastrix-vertailussa ei saada tilastollisesti merkitseviä eroja ja ti-
heää Kastrix-käsittelyä Gliftor'iin verrattaessa myös keskiarvot lähe-
nevät toisiaan. Valmisteet voidaan kuitenkin asettaa paremmuusjärjestyk- 
seen: Gliftor 	Kastrix 	Myrax. 

Myrax'illa ja Kastrix'illa suoritettujen lumireikäkäsittelyjen teho-
taso on merkitsevästi (P c. .01) erilainen ja Kastrix-käsittelyn tulos 
täsmällisemmin ennustettavissa kuin Myrax-käsittelyn tulos. Valmisteet 
voidaan epäröimättä panna paremmuusjärjestykseen: Kastrix > Myrax, 



TEHO- b 
100 

  

POHJOISM. SUOSITUS: 90% TEHO 

   

SYKSY 
	

TALVI 

Laval. Myyränsyöttikokeet v. 1971.- 1977.  Kunkin syötin osalta on esi-

tetty koetulosten keskiarvo ja sen .95 %:n luotettavuusrajat (Myrax: kat- 

koviivalla kuvattu keskiarvo esittää kahden peräkkäisen käsittelyn 	- 

mulatiivista tulosta). Vertailukohdaksi on otettu endriinikäsittelyjen 

kokemusperäinen, keskimääräinen tulos. 
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5. Tulosten arviointi  

Suomessa voimassa oleva torjunta-ainelainsäädäntö edellyttää, että 

kaikki torjunta-aineet on ennen rekisteröintiä virallisesti tarkas-
tettava niiden biologisen tehon tutkimiseksi. Myyräntorjunta-aineiden 

tarkastusmenettelyssä on viime vuosina tapahtunut huomattavaa edistys-

tä: ensin saatiin aikaan yleisesti hyväksytyt standardimenetelmät ja 

aivan äskettäin pohjoismaiset asiantuntijat laativat päättäviä viran- -

omaisia varten suosituksen rekisteröitävien kauppavalmisteiden yhtei-

siksi tehokriteereiksi (liite N). 

Edellä esitettyjen koetulosten valossa lumettomaan vuodenaikaan suori-

tetuissa käsittelyissä vain Gliftor-käsittelyjen ja hajalevityksenä 

suoritettujen Kastrix-käsittelyjen teho on ollut niin hyvä, että se, 

täyttää pohjoismaisen suosituksen keskimääräisen tehovaatimuksen. 

Gliftor'in osalta on kuitenkin huomattava, että siitä ei vielä ole 

valmista preparaattia eikä sen vapaata myyntiä konsentraattina voita-

ne ajatella.- Lumettomaan vuodenaikaan suoritettuna hajalevityksenä ja 

lumireikäkäsittelyinä KaStrix'in voidaan katsoa täyttävän pohjoismai-

sen suosituksen vähimmäisvaatimukset. Myraxeitäytä näitäminimivaa -

timuksia missään olosuhteissa. Kirjallisuudessa ei ole vielä esiinty-
nyt Kastrix'illa suoritettujen peltomyyräkokeiden tuloksia. Kenttämyy.. 

rään esim. Saksassa hajakäsittelyllä saatu torjuntatehobn vastannut 

suurin piirtein meidän peltomyyräkokeittemme tehotasoa. 

Suomessa on käytännössä noudatettu pohjoismaisen suosituksen _mukaisia 

tehokriteerejä jo toistakymmentä vuotta. Sen vuoksi meillä ei ole mil-

loinkaan hyväksytty kauppaan esim. eräitä myyrille huonosti kelpaavia-

ja/tai heikkotehoisia sinkkifosfidi-(Muritan, Arrex E) ja krimidiini-

syöttejä .(Gastrix-jyvät). Ruotsissa ja Norjassa .eräiden vajaatehoisten 
- syöttien rekisteröinti peruutettiin äskettäin. Ruotsissa heikkotehoi 
siksi todetut sinkkifosfidisyötit (Arrex E, M-Köder) ovat olleet - tehol- 

-taan Myrax'in kaltaisia tai sitä huonompia. 

Näennäisesti tiukkojen tehokriteerien on,  ensisijaisesti määrä suojella 
viljelijaa ala-arvoisilta tuotteilta, toissijaisesti 'pyritään samalla 

estämään perusteetonta myrkynkäyttöä luonnossa. Se että viljelijä ei 

itse kykene, riittävässä määrin kontrolloimaan torjunnan tarvetta tai 

torjuntatulosta,.kävi ilmi mm. endriinin myyntitilastoista sinä aikana, 

kun endriinin käyttö oli viljelijän vapaassa harkinnassa: myynnin huip-

pu oli toistuvasti tuhovuosien jälkeen, ts. laajimmat käsittelyt teh-

tiin silloin, kun myyriä ei enää ollut. Sama vaara piilee epäilemättä 

16 
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syöttimyrkkyjen käytössä. Kolmas "tiukan linjan" puolesta puhuva näkö-

kohta on se, että vajaatehoinen torjunta saattaa johtaa eloonjäävän 

populaation osan elinmahdollisuuksien olennaiseen paranemiseen ja myy-

räkannan sisäisten kompensaatiomekanismien käynnistymiseen. 

Myrkkysyöttien käyttöä myyräntorjuntaan on arvosteltu lähinnä kahdesta 

näkökulmasta: käsittelyjen työläyden ja muiden eläinten mahdollisten 

myrkytysriskien vuoksi. 

Kokeiden yhteydessä tehdyt työmääräarviot osoittivat, että yksi henki-

lö kykenee hyvin käsittelemään 3 - 4 ha päivässä. Varsinkin lumireikä-

käsittelyissä torjunta-aineen kulutus on varsin vähäistä, esim. Kast-

rix'ia kuluu keskimäärin ehkä. 1 - 2 kg/ha. Näin ollen syöttikäsitte-

ly pystyy taloudellisuuden puolesta hyvin kilpailemaan esim. selkä . 

ruiskuilla suoritettavien ruiskutuskäsittelyjen kanssa. 2alviaikaises-

sa torjunnassa se on ainoa kysymykseen tuleva torjunta-aineen käyttö-

muoto. 

Syöttien myrkyllisyyteen liittyvät potentiaaliset haitat ovat monenlai-

sia: käsittelijään kohdistuvat terveysriskit, muihin luonnoneläimiin 

kuin torjuntakohteena olevaan tuholaislajiin kohdistuvat suoranaiset 

.myrkytysriskit, petoeläinten sekundaarimyrkytykset sekä torjunta-ai-

neen joutuminen luonnon kiertokulkuun. 

Käsittelijään kohdistuva- myrkytysvaara voidaan täysin eliminoida nor-

maaleja suojavarusteita käyttämällä. Muiden kuin kohdelajin riskialt-

tius riippuu paljon käytetyn syötin muodosta ja sen sijoitustavasta. 

Nisäkkäät etsivät ravintonsa pääasiassa hajuaistinsa, linnut näköais-

tinsa perusteella. Edellisten vaarantuminen riippuu siksi ensisijai-

sesti syötin houkuttelevuudesta,. lintuvahinkojen välttämisessä syötin 
'saaminen näkösuojaan on tärkeintä. Kokeillusta kolmesta syöttityypistä 

omenasyötti on esim. jäniksille ja hirvieläimille• ehdottomasti hou-
kuttelevin, pienikokoinen Kastrix-syötti kaiketi vähiten vaarallinen. 
Kastrix-syötin"voitaisiin sitä vastoin- odottaa olevan vaaraksi linnun-

le., Kahden vuoden käytöstä saadut kokemukset eivät kuitenkaan ole tuo-
neet esille mitään hälyyttävää. 

Sekundaarimyrkytykset ovat, tavallisia sinkkifosfidia käytettäessä. Kri-

midiinin aiheuttamia sekundaarimyrkytyksiä ei kirjallisuustietojen mu-

kaan tunneta. Difluoripropanolista on varsin niukasti tietoja, mutta 

muiden . jyrsijäin torjuntaan käytettävien fluoriyhdisteiden tiedetään 

aiheuttavan sekundaarimyrkytyksiä. Spesifinen vasta-aine tunnetaan 
vain krimidiiniä vastaan (B6-vitamiini). 
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Kirjallisuustietojen mukaan kaikkien kolmen kokeissa olleen tehoaineen 

'pitäisi hajota nopeasti veden ja heikkojen happojen vaikutuksesta ja 

muuttua samalla ympäristölle vaarattomiksi yhdisteiksi. Tuhoeläintut.-

'kimuslaitoksen järjestämässä syöttökokeessa kuitenkin todettiin, että 

,talven yli erityisessä syöttiputkessa ollut Kastrix-syötti oli jok-

seenkin täysitehoinen vielä keväällä. Vastaavissa olosuhteissa talven . 

.yli maastossa olleessa Myrax-.vöissä oli kemiallisen analyysin mukaan 

keväällä jäljellä-  20 % tehoaineesta (sinkkitosfidi). 
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Liite A. Peltomyyrän (Mierotus asrestis) torjuntakoe, Korpilahti, Tuo-

resoja .8.10. - 30.12.1971. Noin 4 ha:n suuruiset koeruudut sijaitsivat 
vahvasti ruohottuneella, osaksi pelto-, osaksi metsäpohjaisella män-
nyn siemenviljelyksellä. Vartteet oli suojattu alumiinifoliolla, min-
kä vuoksi myyrien aiheuttamia vioituksia ei esiintynyt. Myyräkannan 
arviointi ennen ja jälkeen alkuperäisen käsittelyn perustui merkintä-
pyyntiin (CMR), jatkokäsittelyn tulos todettiin lumireikälaskennan 
perusteella. Syötit (Myrax) sijoitettiin 20 x 20 m:n välein sijait-
seviin, katettuihin syöttiastioihin, 10 tablettia kuhunkin. Syöttien 
kulutus tarkastettiin kahdesti, ja syöttimäärä täydennettiin tarkas-
tuksen yhteydessä jälleen 10:ksi. Tulokset: 

Käsittely (CMR) 

Käsitt. jälk. 
21. - 22.10. 

Teho 
% 

Lumireikä- 
laskenta 

30.12. 

Teho 
% 

liyntisaalis 

Ennen käs. 
5. - 8.10. 

2 . 3 4 5 6 

Myrax 47 • 21 52.2 40 ( 4.2 

Käsittelemätön 31 29 53 

-------- 

1) Jatkokäsittelyn tehotasoa arvioitaessa on otettava huomioon, että 
ennen ja jälkeen käsittelyn käytetty arviointimenetelmä oli erilainen. 

Viimeisessä tarkastuksessa (30.12.) syöttiasemat olivat lumeen hautau-
tuneina. Pistokokeet osoittivat, että syöntiä oli tuskin lainkaan ta-
pahtunut. Syöttiastioiden sisällä runsaasti jäähilettä. Heikko tor-
juntatulos on siis johtunut todennäköisemmin syöttien puutteellisesta 
maittavuudesta kuin tehoaineen ennenaikaisesta hajoamisesta. 

) 



Liite B. Peltomyyrän (Microtus agrestis) torjuntakoe, Vihti, Kopu 
23.10. - 10.11.1972. Noin 4 ha:n suuruiset koeruudut sijaitsivat met-
sitetyllä, ruohottuneella pellolla. Istutetuissa koivuntaimissa oli jo 
ennen käsittelyä runsaasti vioituksia; vioitusten määrää ei arvioitu 
eikä sitä käytetty torjuntatehon arviointikriteerinä. Myyräkannan ar-
viointi ennen ja jälkeen käsittelyn perustui näytteenottoon pienruutu-
menetelmää (SQM) käyttäen (3 pyyntiruutua/käsittelyruutu, eri Pyynti-
ruudut ennen ja jälkeen käsittelyn). Torjuntakäsittelyssä,syötit (Myrax) 
sijoitettiin katettuihin muovisiin syöttiastioihin, 20 kpl kuhunkin. 
Byöttiasemat sijaitsivat 20x 20 m:n päässä toisistaan. Tulokset: 

Käsittely Pyyntisaalis (yks./SQ) 
Ennen käsittelyä 	Käsitt. jälkeen 

Teho-% 

23. - 25.10. 8. - 10.11. 
2 3 

MyraX 18- 13.9 

Käsittelemätön 43 23 

Kontrolloidun kokeen jälkeen syötit jätettiin astioihin talven yli. 
Toukokuun alussa v.1975  suoritetussa koepyynnissä (sama määrä ruutu-
ja kuin syksyllä) saatiin käsitellyltä ruudulta 3 ja käsittelemättö-
mältä 4 peltomyyrää. Myyräkannan talvenaikaisen vähenemisen syistä ei 
voida havaintomateriaalin perusteella tehdä johtopäätöksiä. 
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Liite C. Peltomyyrän (Mierotus =estiS)  torjuntakoe, Inkoon satama-
alue 15.12.1973 - 26.2.1974. Xoealue ruohottunut pelto, jossa erilai-
sia metsäpuiden koe-istutuksia (kuusen siemenviljelys, jälkeläiskokei-
ta yM.). Myyräkannan arviointi perustui kaikissa vaiheissa lumirei-
kälaskentoihin (SE). Ensimmäisen käsittelyn (15.12.) koeruudut n. 3 ha, 
toisessa käsittelyssä n. 1.5 ha (vm käsittelyn kahden erillisen käsit-
telyruudun ja kahden käsittelemättömän laskentaruudun tulokset on yh-
distetty). Torjuntakäsittely tapahtui siten, että jokaiseen todettuun 
peltomyyrän "henkireikään" pudotettiin kaksi nyrax-tablettia. Tulosten 
laskennan yhteydessä suoritettiin täydellinen uusintakäsittely silloin 
todettuihin "henkireikiin"; ensimmäisellä käsittelyruudulla (1) kah-
desti, myöhemmillä (3, 5) kerran. Iumireikälaskentojen tulokset ja 
niistä lasketut tehoprosentit: . • 

Ruutu Käsittely Käsittely- 	laskenta-ajat, luinireikien määrät ja teho-% 

1 
15.12. 

2 
19.12. 
4..-  

Teho-% 

5 
17.1. 

6 
Teho-% 26.2 Teho- 

7 	8 	9 

Myrax 	. 	829 127 70.0 19 (37.7) 5 
2 Käsittelemätön 343 175 42 29 
3,5 Myrax 287 56 45.8 15 
4,6 Käsittelemätön 175 63 65 

1,3,5 Myrax 414 75 39.6 20 70.0 

2,4,6 Käsittelemätön 350  105 - 94 

Vuodenvaihteen. tienoilla alkoi koealueen,myyräkannan jyrkkä väheneminen, 
mikä ilmenee käsittelemättömien ruutujen laskentatuloksista. Tämän vuoksi. 
ensiksi'suoritetun käsittelyn ,(ruudut 1, 2) tuloksista vain ensimmäinen 

,,teho-%' perustuu riittävään numeroaineistoon. nyöhemmistä käsittelyiStä.  
laskettu myös yhteinen-teho-prosentti, ts. esim. ensimmäi-

sen ruutuparin toinen käsittely ja myöhemmin perustettujen ruutujen 
ensimmäinen käsittely on rinnastettu.. Tämä. ratkaisu lienee oikeutettu . 
siksi, että näiden samanaikaisten käsittelyjen (19.12.) tulosten välillä 
ei ole. tilastollisesti merkitsevää eroa (x-2-testi): 17.1, suoritetut kä-
sittelyt on vastaavasti kaikki. yhdistetty. Selvästi liian suppeaan nume-
riseen aineistoon perustuvat tehoprosentit on merkitty sulkuihin. Esi-
tetyistä varauksista huolimatta toistettujen käsittelyjen kumulatiivisil-
la tehoprosenteilla on ainakin viitteellistä mielenkiintoa. Ensimmäisen 
käsitteiyruudun '(1) kahden peräkkäisen käsittelyn (15.12. ja 19.12)•ku-. 
mulatiivinen teho-% on 81.3, kaikista 19.12. suoritetuista käsittelyistä 
eteenpäin laskettu vastaava arvo 82.1. Vain muutaman päivän välein suori-
tettujen käsittelyjen (15-12 .ja 19..12) peräkkäisten tehoprosenttien 
jyrkkä lasku' viittaisi "bait shyness"-ilmiöön; toisaalta samanaikaisesti. 
.suoritettujen ensikäsittelyjen tulos .(ruudut.•3, 5) jäi Myös heikommaksi_ 
kuin aiemmin suoritetun.käsittelyn. (ruutu 1/15.12.) tulos. 
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Liite D. Peltomyyrän -(MiCrotus agreätis) torjuntakoe,, Kortilåhti'26.2. - 

20.3.1975. Koealueet männyn siemenviljeiYksiä, kaikki koeruudut vahvas-
-
ti ruohottuneita, useimmat entisellä peltomaalla.'Myyräkannan arvioin-

ti" ennen ja jälkeen käsittelyn perustui lumireikälaskentoihin (SH). 
Lumen nopean sulamisen vuoksi tulos saatiin vain osasta alkuperäisiä 
käsittelytuutuja. Onnistuneet MYrax- ja Kastrix-käsittelyt sijaitsivat 

eri-  viijelyksillä (Myrax; Vihtakorpi, KastriX: Santala), mutta kummal-
lakin oli oma, käsittelyruudun vieressä sijaitseva kontrollituutu. Koe-

ruudut olivat n..1.5 - 2.0 ha:n suuruisia. Myrax-kokeessa kahden, vie-

rekkäin sijaitsevan ruudun: tulokset on yhdistetty. Syötit sijoitettiin . 
suoraan lumireikiin: 2 Myrax-tablettia tai n, 3-4 g Kastrix-7-syöttiä/ 

- reikä. Myrax-käsittely tehtiin 26,2., Kastrix-käsittely 27.2. Tulokset: 

Käsittely Lumireikälaskennat 
26327. 

Teho-% • 

1 2 3 

Myrax 665 89 60.1 

Käsittelemätön I 557 187 

Kastrix 419 39 75-3 

Käsittelemätön II 449 	- , 169 	, 

Vaikka Myrax- ja Kastrix-käsittelyt olivat eri viljelyksillä, tuloksia 
voitaneen pitää keskenään täysin vertailukelpoisina. Sää- ja lumiolo-
suhteet'olivat sekä lumireikälaskentojen että käsittelyjen suoritusajan-
köhtana kUMmallakin alueella Måhdollisiman samanlaiset. Lumireikäuffl.-

rien muutos kontrolliruuduilla oli myös samansuuntainen ja jokseenkin 

täsmälleen samansuuruinen. 
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Liite E. Peltomyyrän (Microtus agrestis) torjuntakoe, Korpilahti 4. - 
19.9.1975. Koealueet männyn siemenviljelyksinä vahvasti ruohottuneil-
la entisillä peltomailla. Myyräkannan arviointi ennen ja jälkeen kä-

sittelyn merkintäpyyntiä (CMR) käyttäen: 7 x 7 Ugglan Special loukkua/ 
ruutu, 1 loukku kussakin pisteessä. Pyyntijakso 3 vrk, 1 - 2 koentaa/ 
päivä. Käsittely- ja kontrolliruudut eri viljelyksillä, mutta mahdol-
lisimman samanlaisilla biotoopeilla. Käsittely suoritettiin niin, että 
syötit sijoitettiin maan pinnalle myyrien poluilla 7 x 7 m:n välein. 
(Kastrix: n. 10 g, Myrax: 3-4 tablettia/syöttipiste). Käsittelyruudut 

n. 1.5 ha:n suuruisia. Tulokset: 

Käsittely 
	Pyydystettyjen eläinten lukumäärä 	Teho- 

Ennen käsittelyä 	Käsitt. jälk. 

2 3 4 

Kastrix 33 10 57.2 
Myrax .27 22 11.5 

Käsittelemätön 4-1 9 

Käsittelyä edeltävän pyyntijakson aikana merkittyjen yksilöiden osuus 
käsittelynjälkeisen pyynnin saaliista oli eri koejäsenissä, seuraava: 

Kastrix 	 tlyrax 	, Käsittelemätön 

10% 	 32% 
	

45% 

Merkittyjen ja merkitsemättömien yksilöiden lukumääräsuhde on loogi-
sesti sen suuntainen kuin käsittelyjen tehoprosenttien perusteella 
voitaisiin odottaakin. Se, että merkittyjen yksilöiden prosenttiosuus 

'.(kontrolliruudun saaliistakin jää alle 50 %.:n, osoittaa, että alkupe-
räinen "census" ei ole ollut lähelläkään absoluuttisia tiheysarvoja, 
mikä toisaalta ei ole torjuntatuloksen arvioinnin kannalta tarpeen-

kaan. 
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Liite F. Peltomyyrän (Microtus agrestis) torjuntakoe, Korpilahti 9. - 
22.10.1975. Koealueet männyn siemenviljelyksiä, osaksi pelto- osaksi 
metsäpohjaista, vahvasti ruohottunutta maastoa. Myyräkannan arviointi 
perustui kahden vuorokauden pienruutu (SQ) pyyntiin ennen ja jälkeen 
käsittelyn (käsittelyalueella 6, käsittelemättömällä 7 pyyntiruutua). 
Käsitelty (Napsala) ja käsittelmätön (Ristivehmas) ruutu lähekkäin ole-
villa viljelyksillä. Käsittelyala n. 10 ha. Kastrix-syötit sijoitettiin 

n. 10 g:n suuruisina erinä myyrien poluille 14 x 14 m:n välein. Puolet 
käsittelystä tehtiin 10.10., toinen puoli (valmisteen lähetyksessä sat-
tuneen viivästymän vuoksi) vasta 15.10., mutta tällä seikalla on tus-

kin ollut olennaista vaikutusta koetulokseen. Tulokset: 

Käsittely Pyyntisaalis 

Ennen käsittelyä 	Käsittelyn jälk. 
8. - 10.10. 	20. - 22.10. 

Teho-% 

2 3 

Kastrix 49 12 	- 52.5 

Käsittelemätön 27 36 

Kokeen tarkoitus oli mm. selvittää, voitaisiinko laaja-alaisten käsitte-
lyjen syöttitiheyttä vähentää torjuntatuloksen olennaisesti kärsimättä. 

Jos tulosta verrataan lähialueilla n. kuukautta aikaisemmin samalla val-
misteella tehdyn käsittelyn tulokseen, 57.2 %; (taulukko 5), tämän käsit-
telyn tulos on vain lievästi heikompi. Syötin maittavuuden voitaisiin 
kuitenkin odottaa parantuvan loppusyksyä kohti, joten syöttitiheyden 
vaikutus on mahdollisesti suurempi kuin prosenttilukujen suorasta ver- 

tailusta voitaisiin päätellä. 
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Liite G. Peltomyyrän (Mierotus agrestis) torjuntakoe Parainen, Heisala, 

Rahkosen hedelmätarha 5. - 10.11.1975. Koepaikan olosuhteet olivat si-
käli poikkeukselliset, että vain hedelmätarhalohkoja reunustavat ojan-

pientareet olivat myyrien asumia. "Käsittelyruutu" oli n. 300 m:n pi-

tuinen ojanvarsi, "Kontrolliruutu" n. 200 m:n pituinen piennar. Myyrä-

kannan arviointi tapahtui käyttämällä syötteinä n. 5 m:n välein si-
joitettuja sokerijuurikkaan paloja, jotka yhden yön jälkeen luokitel-

tiin sen mukaan, oliko niitä syöty vai ei. Käsitellyllä alueella oli 
sekä ennen että jälkeen käsittelyn 51 syöttiasemaa, käsittelemättö-

mällä 45; syötyjen ja syömättömien juurikkaanpalojen lukumääriä voi-

taneen näin ollen käyttää sellaisinaan tehoprosentin arvioimiseen. 

Käsittelyn jälkeen suoritettiin lisäksi pyynti vesimyyJää varten konst-

ruoiduilla Sherman-tyyppisillä loukuilla, jotka eivät ole riittävän 

herkkiä peltomyyrälle. Omenasyötit ( n. 0.03 % Gliftor'ia) sijoitettiin 

6.11. myyrien käytäville n. 5 m:n välein. Syöttilaskentoihin perustu-
vat tulokset: 

Käsittely "Syötyjen" juurikkaanpalojen-määrä 

Ennen käsittelyä 	Käsitt. jälkeen 
5..- 6. 11. 	7. - 8. 11. 

2 	3 	. 

Teho-% 

1 

Gliftor 	42 
	

6 	86.9 

Käsittelemätön 	33 • 
	

36 

Käsittelyn jälkeen suoritetussa pyynnissä saatiin Glifto/:,'illa käsitel-

lyltä alueelta 2, käsittelemättömältä 20 peltomyyrää. Saalissuhde vas-

taa hyvin syöttimenetelmällä saatua tulosta. 
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Liite H. Peltomyyrän (Mierotus agrestis) torjuntakokeet Mikkelissä ja 
Hartolassa talvella 1976. Koealueet männyn siemenviljelyksiä; Mikkelin 
(Hiirola) koeruudut pääosiltaan ruohottuneella peltomaalla, Hartolan 
(Kanteleenniemi, Leppälahti, Jynhämaa) paljaaksihakatulla, heinäisel-
lä metsämaalla. Mikkelin koeruudut n. 4 ha, Hartolan 2.0 - 3.5 ha. 

'Mikkelissä käsitelty ja kontrolliruutu vierekkäin, Hartolassa Kastrix-
(n. 2 ha) ja Myrax- (n..3.5 ha) käsitellyt vierekkäin, käsittelemät-
tömät kontrollialueet (2 ruutua, 4.5 ha) eri viljelyksillä, mutta hyvin 
samanlaisissa olosuhteissa kuin käsittelyalueet. Myyräkannan arviointi 
ja tehoprosentit perustuvat lumireikä (SH) laskentoihin ennen ja jäl-
keen käsittelyn (Hartolassa saman käsittelyn eri ruutujen laskenta-
tulokset yhdistetty). Syötit sijoitettiin suoraan lumireikiin (Kastrix 

n. 3 g, Myrax 2 tabl./reikä). Syötitys laskennan yhteydessä. Tulokset: 

Käsittely 
	

Lumireikälaskennan tulokset 	Teho-%• 
Ennen käsittelyä-  Käsitt. jälkeen 

24.iiröla 	-26.  '12.2. 

Kastrix 1 067 188 80.5 

Käsittelemätön 897 809 

Hartola 48. - 19.  5-. 5. 

Kastrix 992 172 76.5 

Myrax 1 652 273 80.6 

Käsittelemätön 946 806 

Tulokset.  perustuvat kertasyötityksen tehoon, käsittelyn jälkeisen lasken-
nan yhteydessä tehdyn täydennyssyötityksen tuloksia ei enää tarkastettu. . 
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Liite I. Peltomyyrän (Microtus agrestis) torjuntakoe, Mikkelin mlk,. Pa-

jula 29. 8. - 9. 9. 1976. Koealueena metsitetyt ja ruohottuneet pellot. 
Koeruudut n. 2.5 ha, ei kerranteita. Myyräkannan arviointi ennen ja jäl-

keen käsittelyn tapahtui merkintäpyynnin (CMR) avulla: 7  x 7 Ugglan 
Special loukkua 10 x 10 m:n välein/ruutu, pyyntijakso n. 3 vrk (t koen-
taa). Syötit sijoitettiin myyrien poluille 5 x 5 m välein (n. 5 g Kastrix-
syöttiä tai 1 Gliftor-oni,enasyötti(n. 10 g) / syöttipiste). Käsittelyt 

tehtiin 4. 9, Tulokset: 

Käsittelyt Pyydystettyjen eläinten lukumäärä 	Teho-% 
Ennen käsittelyä 	Käsitt. jälkeen 

29. - 30. 8. ja 	6. - 9. 9. 
2. - 4. 9. 

Gliftor 60 - 4 93,3 

Kastrix 59 9 84. 	- 

Käsittelemätön 53 53 
- 

Käsittelyn jälkeen suoritetun pyynnin saaliista oli aikaisemmin merkittyjä 

seuraavasti: 
Gliftor 	'Kastrix 	Käsittelemätön 

0 	8 (89 %) 	35 (66 %) 

Yksikään merkityistä yksilöistä ei ollut vaihtanut pyyntiruutua, mikä 

osoittaa populaation olleen kokeen suoritusaikaan suhteellisen stabiili. 

Merkitsemättömien suuri osuus käsittelemättömän ruudun saaliista on ym-

märrettävissä, sillä keskellä kontrolliruutua sijaitsevan pyyntiruudun 

ympärillä oli merkitsemättömien ja elossa säilyneiden eläinten muodostama 

kehä, kun taas käsittelyruutujen vastaavalla kehällä ennen käsittelyä 

eläneiden yksilöiden kuolleisuus on otaksuttavasti ollut sama kuin pyyn-

tiruudun alueelta saatujen. Gliftor-ruudun pitkänomaisen muodon vuoksi' 
pyyntiruudun reuna tuli niin lähelle Kastrix-ruudun ulkokehää, että kä-

sittelyn jälkeen saadut merkitsemättömät yksilöt voivat olla myös tältä 
naapuriruudulta peräisin. Gliftor- ja Kastrix-käsittelyjen tehoero'olisi 

tässä tapauksessa suurempi kilin taulukossa olevat lukuarvot osoittavat. 

Käsittelyn vaatima työmäärä ja syötinkulutus: 

Kumpaankin torjuntakäsittelyyn kului n. 4 työtuntia (n. 1.5 tuntia/ha). 

Kastrix-åyöttiä käytettiin n. 6 kg (n. 2.5 kg/ha). 0.5 % Gliftoria ku-

lui n. 0.5 litraa, omenia n..10 kg (n. .k kg/ha). 
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Liite K. Peltomyyrän (Mierotus agrestis) torjuntakoe, - Lohja, Jalassaa-
ri 25.10. - 12.11.1976. Koejärjestelyt oli Sikäli muista kenttäkokeista 

poikkeava, että yhtenäisten-koeruutujen sijasta kunkin "käsittelyruu-

dun" muodosti n. 25 - 30 ha:n suuruinen alue, jonka sisällä kuitenkin 
käsiteltiin vain eDäsäännöilisen muotoiset ruohikot (4 - 5 ha). Kum-
mankin käsittelyruudun alueella nämä ruohikot ympäröivät 5 - 10. ha:n' 
suuruista hedelmätarhalohkoa,.jonka suojaamiseksi käsittelyt tehtiin. 

Käsittelemätön kontrollialue oli ekologisesti muuten käsittelyruutu-

jen kaltainen, mutta sen sisäpuolella ei ollut hedelmätarhaa. Myyrä-

kannan arviointi ennen ja jälkeen torjuntakäsittelyn tapahtui pien-

ruutupyynneillä (SQM); pyyntiruudut (7 kummallakin käsittelyalueella, 

8 kontrollialueella) sijoitettiin käsiteltyihin ruohikoihin. Ennen ja 

jälkeen käsittelyn käytettiin eri pyyntiruutuja. Gliftor-syötit (ome-
napalat) levitettiin 5 x 5 m:n välein, 1 syötti kuhunkin kohteeseen.. 
Kastrix-syötityksen tiheys oli sama, ja valmistetta käytettiin n. 3 g/ 
gyöttipiste. Gliftor-käsittely tehtiin 27.10., Kastrix-käsittely 28.10.. 
åälkimmäisenä päivänä lämpötila muuttui äkillisesti pakkkasen puolel-

le, ja lumi satoi välittömästi maastoon levitettyjen syöttien päälle. 

Säällä oli näin ollen huomattava vaikutus ainakin Kastrix-käsittelyn 

tulokseen. Käsittelyn jälkeistä pyyntiä jouduttiin lykkäämään, kunnes 

lumi suli runsaan viikon kuluttua. Pyyntitulokset ja tehoprosentit: 

Käsittely Pyyntisaalis 
Ennen käsittelyä Käsitt. jälkeen 
25. - 27.10. 	8. - 12.11. 

Teho-% 

Gliftor 29 4 83.6 
Kastrix 25 13 38.1 
Käsittelemätön 25 21 

Käsittelyn vaatima työmäärä ;la svötinkulutus: 

-Gliftor-käsittelyn suorittamiseen kului aikaa 3 x 3 = 9 tuntia, ts. n. 2 
tuntia/ha. Omenia käytettiin. 25 - 30 kg, (6 -7 kg/ha) ja 0.5 %:sta Glif-
tor-liuosta kului n. 1.5 litraa. Syötin todennäköinen, keskimääräinen , 
tehoainepitoisuus on siis ollut n. 0.02 %, mikä merkitsee n. 2 mg teho-
ainetta/syöttipala. Kastrix-käsittelyyn kului aikaa 3 x 2 tuntia = 6 tun-
tia, ts. n. 1.5 tuntia/ha. Syöttiä kului n. 5 kg, ts. vain hiukan yli 
1. kg/ha. 
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Liite L. Peltomyylän (Microtus agrestis).  torjuntakoe, Vihti, Vahter-. 

mäki 12. 9. - 21. 9. 1977. Noin 3 ha.  suuruiset koeruudut sijaitsivat 
metsitetyllä, ruohottuneella pellolla. Myyräkannan arviointi perustui 

kahden vuorokauden pienruuti(SQ) pyyntiin ennen ja jälkeen käsittelyn 

(6 pyyntiruutua/koeruutu, eri pyyntiruudut ennen käsittelyä ja sen 

jälkeen). Käsittely 15.9. Kastrix-syötti levitettiin käsin kylvämällä 

tasaisesti koko käsittelyalalle (10 kg/ha). Tulokset: 

Käsittely 
	

Fyyntisaalis, 	Teho-.% 

Ennen käsittelyä Käsitt. jälkeen 

Kastrix 	53 . 	6 	85.7 

Käsittelemätön 
	

48 	38 .  

Työmäärä ja syötinkulutus: 

Syötin levitykseen kului aikaa n. 1 tunti/ha, syöttiä käytettiin n. 19 

kg, ts. n. 6.3 kg/ha. 

Liite M. Peltomyylän (Microtus agrestis) torjuntakoe, Mikkelin mlk, 
Pajula 20.9. - 29.9.1977. Koealue sama kuin edellisenä syksynä suori-

tetussa kokeessa (9). Koeruudut noin 2 ha suuruisia. Myyräkannan ar-

viointi ennen ja jälkeen käsittelyn tehtiin merkintäpyynnin avulla 

(CMR): 0.5 ha:n pyyntiruutu käsittelyruudun keskellä, 10 x 10 m vä-

lein kaksi Longworth-loukkua tai yksi Ugglan Special-loukku, pyynti 

kolmen yön yli. Sijoituslevityksessä Kastrix-syötit levitettiin lu-

sikalla n. 2 g kasoihin 5.x 5 m välein. Hajalevitys käsin kylvämällä 
tasaisesti yli käsittelyalan. Tulokset: 

Käsittely 
	

Fyyntisaalis 	Teho-% 

Ennen käsitt. Käsittelyn jälkeen 

Kastrix(hajal.) 

Kastrix(sijoitusl.) 

Käsittelemätön 

46 

51 

63 

1 

9 

48 

97.2 

77.3 
Ml» 

Käsittelyn vaatima työmäärä ja syötinkulutus: 

Sijoituslevitykseen kului n. 2.0 tuntia/ha, hajalevitYkseen käytetty 

- aika oli n. 1.0 tuntia/ha. Kastrix-syöttiä käytettiin sijoitusievityk-

sessä.1 kg/ha, hajalevityksessä 10 kg/ha. 



Liite N. NJF:n (Pohjoismaisten Maataloustutkijain Yhditys) myyrä-
työryhmän laatimat myyräntorjunta-aineiden hyväksymis- ja rekiste-

röintinormit: 

Riittävän laajamittaisissa kenttäkokeissa on saatava ainakin 90 %:n 

keskimääräinen torjuntateho. Tästä tehotasosta voidaan tinkiä vain tila-

päisesti esim. silloin, kun yhtään torjunta-ainetta ei muuten saada - 

markkinoille. Missään tapauksessa 70 % huonomman tehon antavaa prepa-

raattia ei voida enää pitää torjunta-aineena; on riittävästi näyttöä 

siitä, että tätä alhaisempi tehotaso voi johtaa suorastaan päinvastai-

seen vaikutukseen kuin on tarkoitus, ts. tuhoriskin kasvamiseen. 

Torjunta-aineita hyväksyttäessä on spesifioitava, mihin lajeihin ja 

missä olosuhteissa valmiste tehoaa (vuodenaika, käsittelytapa jne.), 

'ja näiden tietojen tulee ilmetä myös kauppavalmisteen esitteestä. 

Torjunta-aine ei saa aiheuttaa eläimille, ei edes torjuntakohteena 

olevalle lajille, tarpeettomia kärsimyksiä (esim. skillirosidi), ja 

käsittely on suoritettava sillä tavoin, että torjunta-aine ei houkut-

tele Muita eläimiä tai ihmisiä. Varomääräyksiä laadittaessa, käyttäjiä 

auktorisoitaessa sekä ylipäätään koko hyväksymisprosessissa on nouda-

tettava WHO:n asiantuntijakomitean ohjeita (WHO Technical Report 513, 

1973). 

Koemenetelmien on aina oltava sellaiset, että on mahdollista vertail-

la käsiteltyä ja käsittelemätöntä koealaa. Yleensä pitäisi käyttää EPPO:n 

"Guide-lines for the Development and Biological Evaluation of Rodenti-

cides"-kirjasessa suositeltuja menetelmiä. Päätöksiä ei missään tapauk-

sessa pitäisi perustaa pelkästään laboratoriokokeisiin. 

Kööpenhaminassa 9. joulukuuta 1978 

'Mogens Lund 
	

Arvo Myllymäki 
	

Erik Christiansen 	Bengt Giege 

(Lyhennetty käännös/AM) 
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Bilaga 0. En rekommendation av normer för godkännande och registering 

av sorkbekämpningsmedel: 

Minst 90 % effekt i medeltal i fältförsök av tillräcklig omfattning 

måste förutsättas. I undantagsfall, t.ex. i de fall att inga fullektiva 

medel finns på marknad, skulle mindre effektiva preparat kunna accepteras 

för tillfällig, kortvarig bruk, om det bästa användningssättet klart 

definieras. I intet fall kan ett medel med lägre än 70 % effekt. anses 

som bekämpningsmedel; det finns tillräckliga bevis på att lägre 

effektivitetsnivå kan leda till motsatta resultat än vad man förvantar 

sig, dvs. t.o.m. ökad skaderisk. 

Vid godkännande skall specificeras de smågnagararter, mot vilka 

medlet är verksamt liksom de förhållanden under vilka medlet kan anses 

ge en god effekt (tidpunkt, hanteringssätt osv.), och dessa synpunkter 

skall klart meddelas i preparatets etikettext. 

(3)Med1et bör icke utsätta djuren, inte ens den art man bekämpar, för 

onödigt lidande (t.ex. skillirosid oodyl.) och skall spridas ut i sådan 

form och på sådant sätt, att det inte lockar andra djurarter än de som 

avses, ej heller människor. Angående varningsföreskrifter och autoni-

seringen för förbrukare, samt godkännandet överhuvudtaget, skall rekommen- 

dationer av WHO:s expertkommittee efterföljas (WHO Technical Report 

513 1973). 

(4) Försöksmetodiken skall alltid tillåta jämlörelse melian behandlad 

och obehandlad försöksyta. För övrigt skall metoder beskrivna i EPFO 

"Quide-lines for the Development and Biological Avaluation of Rodenticides" 

tillämpas. Godkännande av sorkbekämpningsmedel skall i inte fall 

baseras enbart på laboratorieförsök. 

Köpenhamn, den 9.  december 1976 

NJF:s arbetsgrupp för förhindrande av gnagarskador: 

Mogens Lund 	Arvo Myllymäki 
	

Erik Christiansen 	Bengt Giege 

(förkortad text/AM) 



SAMMANFATTNING: 
FÄLTFÖRSÖK MED AKUTGIFTER MOT AKERSORK, MICROTUS AGRESTIS (L.) 

Härmed rapporteras resultat av fältförsök med zinkfosfid-, crimidin-

och difluorpropanol mot hkersork; de tv å förstnämnda har använts som 

färdigbeten ("Myrax", tillverkad av Kemira Oy och innehållande zink-

fosfid 16 g/kg, och "Kastrix", tillverkad av Bayer AG, BRG, och impor-

terad av Berner Oy och innehållande crimidin 5 g/kg), det tredje, en 

sovjetsk produkt kallad. "Gliftorn, i from av äppelbeten med 0.2 0.3 

g/kg av den verksamma substansen 1,3-difluor-2-propanol. 

Försöksmetodiken har följt de av EPPO:s (European and Mediterranean 

Plant Protection Organization) expertpanel sammanställda standardmeto-

derna. Tre huvudsakliga metoder har tillämpats: märkninp;sfAw:st (CMR i 

tabellerna), var beståndstaxeringen baserar sigpt. levandefingst, 

märkning och återgångst, indexfst i form av smAkvadratmetoden (SQM) 

och indextaxeringen på basen av antalet snöhål (SH). Oberoende av 

metoden har taxeringen alltid utförts så, att jämörelser har varit 

möjliga mellan situationen före och efter-behandlingen och mellan 

behandlade och obehandlade försöksrutor. Bekämpningseffekten har i 

nedanstående tabeller beteknats som procentmässig effekt enligt formeln: 

t2 x ul  100 x 1 - 
t x u2 

t1  = fångst (antal snöhål) på behandlingsytan före behandlingen - 

t2 = 	
efter behandlingen 

u1'  112 motsvarande siffror från kontrollrutan 

Primärmaterialet har presenterats som bilagor A- M och sammanställningar 

av de olika bekämpningsmedlens effekt och jämförelser mellan dem i 

texttabeller. Statiska jämförelser mellan medlena har baserats på en 
modifikation av t-analysen enligt följande formel: 

"-A-1 (Ai  -R) 
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Resultaten av försök med "Myrax" beskrivs i bilagatabeller A - E och H 
och har sammanställts i tabell 1. Den sistnämnda översiktstabellen 

innehåller också resultat avJCemira Oy:s försök (X), såvida deras'  

metodik har varit jämförbar med de försök, som anstalten för skadedjursforsk-

ning själv utfört. Medelvärdena av effekt-% har beräknats skilt för alla . 

försök (överst), höstförsök (i mitten) och vinterförsök (nederst). I vissa 

försök har också den kumulativa verkan av 2-3 behandlingar undersökts 
(tabell 2). Effekten av:dessa dubblade behandlingar" (överst i tab., ) avviker 
inte signifikant från engångsbehandlingarnas medelvärde under samma 

omstädndifheter (nederst). Effekten av den första behandlingen har alltid 

varit procentmässigt bättre än effekten av den andra; detta resultat 

hänvisar till förekomsten av "bait shyness". 

Resultaten av "Kastrix" -försöken har sammanställts i tabell 3, och 

beskrivs i detalj i bilagatabeller D - F och H -M. De beräknade 

medelvärdena i tabell 3 hänvisar till följande resultat (ovanifrån): alla 

utförda försök-höstförsök oberoende av behandlingssätt - vinterförsök - 

höstförsök med spridning av bete. Uppställningen på följande sida 

efter tabellen visar, att spridning ("breddsådd" av 10 kg bete/ha 

jämt över den behandlade ytan) ger tydligen bättre effekt än plaeering 
av beten i småhögar med jämna mellanrum (1-2 kg/ha); ju större avståndet 

är mellan betena, desto sämre effekt. Upprepade behandlingar har ej 
utförts med "Kastrix". 

Primärresultaten av försöken med "Gliftor" har presenterats i bilaga-

tabellerna G, I och K, och de har sammanställts i tabell 4. Alla 

behandlingarna har utförts under höstsäsongen, ty lämpliga beten för 
vinterbehandlingar har inte funnits. 

Bkilldaderna i bekämpningseffekten mellan se tre undersökta betes-
typerna har åskådliggjorts i bild 1. Medelvärden med 95 %:s konfidens- 
"intervaller har presenterats separat för höst- och vinterförsöken. Föl-. 
jande slutsatser kan dras av dessa resultat: 

<a) Under den snöfria säsongen är spridningen rätt stort med undantag 

för "Gliftor"-behandlingarna. Ändå är skillnaderna mellan "Gliftor" och 

"Myrax" samt "Kastrix" och "Myrax" statistiskt signifikanta (P .05), 

medan en jämförblse mellan "Gliftor" och "Kastrix" inte ger signifi 

kanta skillnader. I fall att man tar till hänsyn endast spridningen 

av "Kastrix" ("breddsådd"), närmar sig effekten av "Kastix" effekten 

av "Gliftor". I fråga om effekt kan de tre medlen placeras i följande 

ordning: Gliftor >Kastrix )› Myrax. 
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(b)- Under vinterförhållandena är effekten av "Kastix" signifikant 

(P .01) bättre än effekten hos "Myrax". Dessutom är effekten av 
"Kastrix" bättre förutsägbar än effekten av "Myrax". Utan tvekan kan 

de tv å preparaten plaeeras i följande ordning: Kastrix> Myrax. 

Enligt den finska lagstiftningen bör den biologiska effekten redovisas, 

innän försäljningstillståndet utges. När det gäller•sorkbekämpningsmedel, 

har möjligheterna för objektiv bedömning väsentilgen ökats efter 

publiceringen av EPPO:s standardmetoder samt på grund av en överens-

kommelse om nordiska registrerin=ormer som utarbetats av NJF:s 

(Nordiska Jordbrukforskares Förening) "arbetsgrupp för förhindrande av 
gnagarskador" (bilaga 0). 

Enligt föreliggande resultat fyller endast "Gliftors-behandlingar samt 

spridning av "Kastrix" under hösten i genomsnitt ungefär den nordiska 

normen (beteknad som en horisontallinje vid 90 %:s effekt i bild 1). 

Snöhålbehandlingen med "Kastrix" närmar sig den nordiska normens mini-

mikrav. Emedan "Gliftor" knappast kan väntas komma ut på marknaden, 

syns det sannolikt,att åkersorkbekämpningen under de närmaste åren 

kommer att baseras på "Kastrix"-behandlingar. 

Bekämpningsresultat med "Kastrix" mot fältsork (Microtus arvaiis) i 

Tyskland motsvarar ungefär våra resultat mot åkeraork. De sorkbe-

ten, som nyligen indragits på grund av låg effekt från den svenska 

marknaden (Arrex E, M-Köder) har varitjgmförbara med "Myrax" eller 

haft ännt sämre effekt. 

De skenbart höga kraven i fråga om bekämpningseffekt, som de nordiska 

normera innebär, vill skydda odlaren mot oeffektiva medel oeh förhindra 
onödiga giftbehandlingar i naturen. En annan viktig synpunkt är, att 

oeffektiv bekämpning ofta kan utlösa kompensationsmekanismer inom sork-

populationen, som i tur tillintetgör behandlingens nyttoverkan. Risken 
för detta är minst hos övervintrade populationer; därför kan en något 

lägre effekt accepteras vid vinterbehandlingar. 

Ur praktisk oeh ekonomisk synvinkel kan man konstatera, att "Kastrix"-

behandlingarna varken är opraktiska eller mera tidkrävande än t.ex. 

endrinbesprutningar. En enda person kan utföra snöhålsbehandlingar på 

3-4 he per dag, ()eli förbrukningen av bete under vintern är sällan högre 

än. 1-2 kg/ha. 



35 

Risken för primärförgiftning av icke önskvärda djur beror först och 

främst på betets form och konsistens. P. denna grund syns riskerna vid 

appliceringen av "Kastrix" och "Myrax" vara rätt små, medan di-

fluorpropanol i äppelbeten innebär synbara risker för grönloderätare 

(harar, hjortdjur, fasaner o.dyl.). Sekundärförgiftningar har allmänt 

förekommit överallt, där man använt zinkfosfid i större utsträckning, 
medan fall av sekundärförgiftningar förorskade av criMidin inte finns 

nämnda i litteraturen. tppgifterna angående difluorpropanol är 

bristfälliga, men närbesläktade rodenticider (Na-fluoracetat och 

fluaracetamid) är kända förorsakare av sekundärförgiftningar. Specifiska 

antagonister finns endast mot crimidin (vitamin B6). 

Enligt litteraturen skulle alla tre verksamma substanser lösas upp 
snabbt under påverkan av fuktighet och milda syror, men i praktiken 

har t.ex. "Kastrix"-betet haft full effekt på sork efter att ha varit 

ute på fältet över vintern, och kemisk analys av "Myrax" har visat, 

att 20 % av den verksamma substansen har stannat kvar under samma 

omständigheter. 

Texttabellernas kolumner har numrerats och har följande innehåll: 

1 = försöksår 
2 = rörsökslokal (siffran inom parentes hänvisar till motsvarande 

tabell i bilagan; (X) = Kemira Oy:s försök) 

3 . tidpunkt, dvs. de månader, då försöket pågick 
4 = taxeringsmetoden 

5 . applieeringsmetoden ("lumireikäkäsittely" = betning i snöhål, 
"hajalevitys" = spridning av bete; i övriga fall avses 

utplacering av beten på markytan eller i speciella behållare 

på vissa avstånd från varandra) 
effekt-% 



ROTANMYRKKYJEN MAITTAVUUS JA TEHO MAATILAOLOSUHTEISSA 

SAMMANFATTNING: PRÖVNING AV RATTGIFTER PA LANTBRUKS-

EGENDOMAR 

ARVO MYLLYMAKI 



ROTANMYRKKYJEN MAITTAVUUS JA TEHO MAATILAOLOSUHTEISSA 

1. Johdanto  

Virallisiin tarkastuskokeisiin ilmoitetut rotanmyrkkyNalmisteet on 

1970-luvun alkupuolella tutkittu pääasiassa Tanskassa, Statens 

Skadedyrlaboratoriumin tiloissa, missä koehuoneet ja eläinmateriaali 

ovat olleet eddllisin ehdoin käytettävissä. Syksyllä 1976 Kasvinsuo-

jelulaitos kuitenkin päätti, että myyntiluvan myöntämisen edellytykse-
nä olevat kokeet on järjestettävä kotimaassa. Tuhoeläintutkimuslaitok-

salia ei ollut laboratoriokokeissa tarvittavia häkkejä eikä koehuonei-

ta, minkä vuoksi kokeet oli järjestettävä kenttäoloissa. Laajan kenttäoh-

jelman toteuttaminen oli mahdollista vain Valkeakosken kaupungin ter-

veydenhoitoviranomaisten antaman avun turvin; kaupungin palveluksessa 

.oleva terveystarkastaja on mm. etsinyt tarvittavat koepaikat. Itse ko-

keiden suoritusta varten tuohoeläintutkimuslaitos on palkannut kenttä-

apulaisen vuOsittain 2-3 kuukauden ajaksi. 

Koepaikkoina on käytetty ensisijaisesti Valkeakosken kaupungin alueella 

sijaitsevia maatiloja. .Koepaikkojen olosuhteet ovat vaihdelleet huo-
mattavasti: niissä on ollut karjasuojia, riihiä, kuivureita, kellareita, 

aittoja ja asuinråkennuksiåkin. Useimmille koepaikoille on kuitenkin ol-

lut yhteistä se, että rotilla on lähes aina ollut saatavilla runsaasti 

muutakin ruokaa kuin koesyötit. Tällaisessa tilanteessa voidaan kenties 
saada totuudenmUkainen kuva syöttien maittavuudesta käyttöolosuhteissa, 

mutta samalla syntyy koeteknillisiä pulmia Sen vuoksi, että äyöttien 
Maittavuus vaihtelee paljon suuremmassa määrin kuin laboratorio-oloissa. 

Tämän vuoksi huomattava osa (79/202 eli 39 %,) kokeista on jouduttu hyl-

käämään. 

Koesarjan improvisoidusta luonteesta johtui, että käytetty koemenetel-

mä jouduttiin perustamaan yhtäältä huonetiloissa suoritettavia valin-
takokeita varten kehitettyihin menetelmiin, toisaalta kenttäoloissa käy-

tettyihin torjuntatehon.tutkimusmenetelmiin. Jotta eri koesarjojen tu-

lokset olisivat olleet keskenään vertailukelpoisia, Menetelmät on koe-

tettu pitää mahdollisimman muuttumattomina koesarjojen kestoaikana. 

Kahden ensimmäisen koejakson tulokset onkin yhdistetty. Syksyn 1978 

kokeet poikkesivat ongelmanasettelun puolesta. aikaisemmista kokeista, 

minkä vuoksi niiden tulokset on esitetty erillisinä. 
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2. Kokeissa käytetyt valmisteet  

2.1. Krooniset myrkyt 

Kokeissa olleet valmisteet olivat joko valmiita syöttejä tai sekoite-

jauheina ja pölytteinä käytettäväksi tarkoitettuja, jauhemaisia tiivis-

teitä. Virallisiin tarkastuskohteisiin ilmoitettujen uusien valmisteiden 

rinnalla oli vertailuaineina kaupassa jo olevia kumatetralyyli- ja 

varfariinisyöttejä. 

Syksyllä 1978 suoritetuissa kokeissa pyrittiin ensisijaisesti.selvit-

tämään eri tehoaineiden vaikutusta kauraryynisyöttien maittavuuteen. 

Yhtä kalsiferolisyöttiä lukuunottamatta kokeiltavat valmisteet si-

sälsivät antikoasulantteja. Ennestään Suomessa rekisteröidyistä te-

hoaineista olivat edustettuina varfariini ja kumatetralyyli, uutena 

åntikoagulanttina kokeiltiin difenakumia. Kokeissa olivat seuraavat 

valmisteet: 

Påtak-erikoissyötti on ICI:n valmistama ja Berner Oy:n maåhantuoma, 

difenakumia 0.05 g/kg sisältävä valmis, pelletoitU syötti, joka il-

moitettiin 30. 3. 1976 virallisesti tarkastettavaksi rottien' ja hii-

rien torjuntaan. V. 1976 ja 1978 kokeissa olleet formulaatit olivat 

. erilaisia. ' 

Ratak-jauhe on ICI:n valmistama ja Berner Oy:n maåhantuoma, difena-

kumia 1 g/kg sisältävä jauhe, joka ilmoitettiin 27. 8. 1975 virallises-

ti tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan (a) "syöttijauheena 

sekoitettuna syöttiaineeseen 1 : 19" ja (b) "sirotteena levitettynä 

rottien ja hiirien koloihin ja kulkuteille". Suoritettujen kokeiden 

pääpaino on ollut syöttijauheesta valmistetun kauraryynisyötin mait-
tavuustesteissä. Valmistettå on alustavasti kokeiltu myös sen käyttö-

'ominaisuuksien selvittämiseksi pölytteenä. 

Ratak-syötti on Berner Oy:n valmistama, difenakumia 0.05 g/kg sisältä-

vä valmis syötti, joka ilmoitettiin 27. 8. 1975 virallisesti tarkastet-

tavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 
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Rotta-Rakumin on Bayer AG:n valmistama ja Berner Oy:n maahantuoma, rot-
tien ja hiirien torjuntaan rekisteröity, kumatetralyyliä 0.5 g/kg si-

sältävä valmis rotansyötti. Valmistetta käytettiin vertailuaineena. 

Rakumin-jauhe on Bayer AG:h valmistama ja Berner Oy:n maahantuoma, 

rottien ja hiirien torjuntaan rekisteröity, kumatetralyyliä 7.5 g/kg 
sisältävä rotanmyrkkytiiviste; siitä valmistettua kauraryynisyöttiä 

(kumatetralyyliä 0.5 g/kg) käytettiin vertailuaineena. 

Morte-hiirenjyvät on Berner Oy:n valmistama, kumatetralyyliä 0.5 g/kg 

sisältävä valmis jyväsyötti, joka ilmoitettiin 19. 9. 1973 virallises-
ti tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 

Rotanmyrkky "242" Super on Farmos Oy:n valmistama, rottien ja hiirien 

torjuntaan rekisteröity, kumatetralyyliä 0.3 g/kg sisältävä valmis syöt-

ti, jota käytettiin syksyllä 1978 suoritetuissa kauraryynisyöttien ver-

tailukokeissa. 

Rotanmyrkky "42" Extra Syötti on Farmos Oy:n valmistama, rottien ja 

hiirien torjuntaan rekisteröity, varfariinia 0.5 g/kg sisältävä val-

mis syötti, jota käytettiin syksyllä 1978 suoritetuissa kauraryynisyöt-

tien vertailukokeissa. 

Rotax-keksisyötti on Kemira Oy:n valmistama, varfariinia 0.5 g/kg si-

sältävä valmis rotansyötti, joka ilmoitettiin 4. 1. 1977 virallisesti 
tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 

Rotax-kapselisyötti on Kemira Oy:n valmistama, mikrokapseloitua varfa-

riinia 0.5 g/kg Sisältävä kauraryynisyötti, joka ilmoitettiin 4. 1. 1977 

virallisesti tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 

Rotax-pölytekonsentraatti on Kemira Oy:n valmistama, varfariinia 7.5 g/kg 
sisältävä rotanMyrkkytiiviste, joka ilmoitettiin 4. 1. 1977 virallisesti 

tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan (a)"pnytteenä sellai-
senaan rottien käytäviin puhallettuna" ja (b) "laimennettuna 0.05 %:ksi 
tavanomaisten syöttien tapaan".- Kokeiltiin lähinnä Vm. muodossa, ts. 

0.5 g/kg varfariinia sisältävänä kauraryynisyöttinä. 

Corexa CR on Farmos Oy:n valmistama, kalsiferolia 10 g/kg sisältävä kau-

mryynisyötti, joka ilmoitettiin 11. 4. 1974 virallisesti tarkastetta-

vaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 



2.2. AkuuttimyrkYt  

Vacor RH-787 on Farmos Oy:n valmistama valmis rotansyötti, joka il-

moitettiin 7. 5. 1976 20 g/kg pyriminiiliä sisältävänä virallisesti 
tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. Pääosa maittavuus- 

. ja tehotesteistä on kuitenkin suoritettu valmistajan myöhemmin toi-

mittamalla, pyriminiiliä 5 g/kg siåältävällä Syötillä. 

Epibloc on Martti Kormanon maahantuoma, alfaklorohydriiniä 10 g/kg si-

sältävä kåuraryynisyötti, joka ilmoitettiin 24. 8. 1976 virallisesti 

tarkastettavaksi "jyrsijöiden torjuntaan". 

3. Koemenetelmät 

Valkeakosken kenttäkokeissa käytetty perusmenetelmä oli pääpiirteis-

sään seuraavanlainen: 

.(1) Totutusjakso. Kokeissa käytettävät syöttölavat ja syöttimaljat ase-

tettiin koepaikkaan viimeistään ennen kokeen aloittamista edeltävää 

viikonloppua. Maljoihin pantiin yleensä vehnänjyviä, ts. syöttityyppiä, 

joka ei esiintynyt varsinaisessa koetilanteessa. Akuuteilla myrkyillä 

tehdyissä kokeissa esisyötitys kesti koko viikon, ja syötinkulutus mi-

tattiin päivittäin. 

Valintajakso. Valintajakson aikana käytettiin periaatteessa Tanskassa 

huonekokeita varten kehitetty ö menetelmää: rotille annettiin valittavak-

si koesyöttiä ja myrkytöntä kauraryyniä syöttölavalle kehään sijoitetuis-

sa lasimaljoissa siten, että kuudesta maljasta joka toinen sisälsi koe-

syöttiä, joka toinen kauraryyniä. Syöttierät olivat yleensä 50 g:n suu—

ruisia (joissakin tapauksissa käytettiin 80 g:n eriä). Syötit punnit-. 
tiin päivittäin neljänä peräkkäisenä päivänä, ja syöttimäärät täydennet-

tiin alkuperäisen suuruisiksi jokaisen plinnituksen yhteydessä. Koetulok-
sia laskettaessa käytettiin neljän päivän syöttöjakson kumulatiivisia' 

arvoja. 

Pelkkä myrkkysyötitys. Valintajakson. jälkeisen viikon ajan rotille 

annettiin pelkästään edellisen viikon valintatilanteessa käytettyä syöt-

tiä. Syötinkuluius mitattiin jälleen päivittäin neljän vrk:n ajan. Tar-

koituksena oli verrata syötinkulutusta tässä ."no-choice"-tilanteessa 

valintajakson kokonaiskulutukseen (myrkkysyötti + kauratYyni) sekä seu-

rata syötinkulutuksen mahdollista vähenemistä myrkytySoireiden vaikutuk-

sesta. 
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Toisen koeviikon jälkeen syöttölavat ja koemaljat poistettiin koepai-
kasta, mutta syöttiä pidettiin edelleen tarjolla-usean viikon ajan 

talon omissa astioissa. 

Torjuntatehon arviointi. Pääasiallisesti käytetty menetelmä oli kvalita-

tiivinen jälkitarkastus: rottien liikkumareiteille siroteltuun vehnä-

jauhoon jääneiden varpaarijälkien perusteella todettiin, olivatko ro-
tat yhä elossa. Akuuteilla myrkyillä tehdyissä kokeissa käytettiin rot-

takannan arviointiin lisäksi syötitysmenetelmää: myrkyttömän syötin 
(vehnänjyvät) kulutusta ennen valintajakspn alkua verrattiin sen (tässä • 

tapauksessa kuoritut kauranjyvät) kulutukseen kokeen päätyttyä. Tämä 
menetelmä osoittautui kuitenkin huonosti toimivaksi, minkä vuoksi siitä 

luovuttiin sen aiheuttaman ylimääräisen työn vuoksi. Kaikissa koepaikois-

sa tehtiin havaintoja kuolleista ja "sairaista" rotista. 

Akuuttimyrkkyjen osalta oli epäiltävissä,-että kuolettavien annosten 

pienuus haittaisi Maittavuusvertailua. Käytännössä valintajakso osoit-

tautui kuitenkin järkeväksi ja yhtä hyvin toimivaksi kuin antikoagu- 

lanttikekeissakin. 

4. Koetulokset  

4.1. Valmistekohtainen maittavuus- ja tehotestisarja 1976 ja 1977 (1978)  

Syöttien maittavuus. Taulukossa 1 on esitetty tiivistelmä kahden ensim-
mäisen koesarjan maittavuustestien tuloksista; yksityiskohtaisemmat, 

koepaikkakohtaiset tulokset on esitetty liitetaulukoissa A - M. 

Kroonisten myrkkyjen maittavuusarvojen hajonta on useimmiten varsin suu-

ri. Keskimääräiset maittavuusprosentit ovat yleensä myös alempia kuin 

samoilla valmisteilla laboratorio-oloissa aikaisemmin saadut arvot. 

Akuuttimyrkkyjen (Epibloc, Vacor) maittavuusprosentit eivät ole suoraan 
verrattavissa kroonisten myrkkyjen vastaaviin tunnuslukuihin. Näiden 

kahden valmisteen maittavuusarvot ovat tulkittavissa niin, että pyri-

miniilisyötin (Vacor) maittavuus oli varsin hyvä, mutta alfaklorohyd-

riinin CEpibloc5.  kohdalla:oli-selviä maittavuUsongelmia. 
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• 
Taulukko 1. -Rotansyöttien keskimääräinen maittavuus (keskiarvo ± 
keskivirhe) Valkeakosken maatiloilla suoritettujen kenttäkokeiden pe-
rusteella. Maittavuus-% on laskettu neljän päivän kumulatiivisten 
syöntimäärien perusteella siten, että se. ilmoittaa myrkkysyötin mait-
tavuuden myrkyttömään kaurarjyniin (SOK) verrattuna. 

Valmiste 	Liite- 	_ 
taulukko 

Käsittelyjen 
lukum. x) 

Maittavuus-% 
k.a. + keskivirhe 

AntikoaF,ulantit 

A 

B 

0 

D 

E 

F 

5 (14) 

5 	(9). 

4 	(6) 

3 	(;-)' 

6 (11) 

. 	7 .(14) 

2 	(2) 

5 (12) 

5 	(8) 

10(17) 

9(10) 

15 (25) 

30.7 + 12.2 

	

2.7 + 	4.2 

	

. 	16.9 + 	10.8 

	

33.6 + 	5.2 _ 

47.8 + 27.4 

	

10.4 + 	5.4 

	

10.6 + 	3.4 

42.1 + 16.4 

41.7 + 23.5 

	

28.6 + 	7.6 

	

4.8+ 	1.6 

	

18.8 + 	 2.8 

Valmiit syötit: 

Ratak-syötti (Berner 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

Ratåk-erikoissyötti (ICl/Berner) 
(difenakumi 0.05 6/kg) 

Rotta-Råkumin (Bayer/Berner) 
(kumatetralyyli 0.375 g/kg) 

Morte-hiirenjyvät (Berner) 
(kumatetralyyli 0.5 6/kg) 

Rotax-keksisyötti (Kemira) 
(varfariini 0.5 6/kg) 

Rotax-kapselisyötti (Kemira) 
(varfariini 0.5 g/kg) 

-Syöttijauheesta valmistetut kauralyyliisyötit: 

RatakLjauhe (ICl/Berner) 
(difenakumi 0.05 6/kg) 

Råkumin-jauhe (Berner) 
(kumatetralyyli 0.5 g/kg) 

Rotax-pölytekonsentraatti (Kemira) 
(varfariini 0.5 g/kg) 
Muut krooniset myrkyt 

G 

H 

I 

K 

L 

Corexa CR (Farmos) 
(kalsiferoli 1 g/kg) 

AkuuttimyrkyI: 

Epibloc (Martti Kormano) 
(alfaklorohydriini 10 6/kg) 

RH-787 (Rohm. & Haas/Farmos) 
(pyriminiili 5 6/kg) 

x) hyväksyttävät kokeet (sulkeissa: suoritettujen kokeiden kokonaismäärä) 
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Kuvassa 1 maittavuuseroja on havainnollistettu esittämällä keskiarvo-

jen lisäksi niiden 95 %:n luotettavuusrajat, ts. ne  raja-arvot, joiden 

välille syötin maittavuuden voidaan ennustaa asettuvan 19 tapauksessa 

20:stä. Kun näitä arvoja verrataan aiemmin laboratoriokokeissa käytet-

tyyn 15 %:n karsintarajaan, voidaan todeta, että 6 ensimmäistä syöt-

tiä on selvästi sen yläpuolella, 3 viimeistä karsintarajan alapuo-

lella ja 1 (7.) häilyy rajan tuntumassa. Tulosten suuren hajonnan vuok-

si valmisteita ei täysin perustellusti voida asettaa em. ryhmittelyä 

täsmällisempään paremmuusjärjestykseen. Koska eri tehoaineita on. käy-

tetty erilaisissa ja eri alkuperää olevissa syöteissä, myöskään teho- . 

aineita ei voida.asettaa suosituimmuusjärjestykseen maittavuusarvojen 

perusteella. 

Torjuntateho. Liitetaulukoista selviää, että koepaikkojen rottakanta 

saatiin harvoin kokonaan hävitetyksi. Kuolleitten eläinten löytyminen 

oli sattumanvaraista, ja jauhokokeissa voitiin todeta rotan jälkiä 

vielä useita viikkoja jatkuneen syötityksen jälkeenkin. Suoritettujen 

kokeiden perusteella ei juuri voida tehdä muuta päätelmää, kuin että 

valmiilla kauppasyöteillä tai tiivisteistä sekoitetuilla kauraryyni-

syöteilla ei yleensä saada maatilaolosuhteissa kohtuullisessa ajassa 

tyydyttävää torjuntatulosta. Tämä johtopäätös koskee ensisijaisesti 

kroonisia rotanmyrkkyjä. 

Akuuttien myrkkyjen osalta voidaan todeta, että pyriminiilisyöttien 

(Vacor) maittavuus oli yleensä niin, hyvä, että'syötyjen määrien oli-

si pitänyt riittää hävittämään koepaikkojen rotat, varsinkin kun syö-

titysaika oli akuuttimyrkyn käyttöajaksi riittävä. Kun näin tapahtui 

korkeintaan 3 tapauksessa 15:sta (liite M), torjuntatehoa ei voida pi-

tää riittävänä. Alfaklorohydriinisyöttien huono maittavuus selittää 
myös huonon torjuntatuloksen: korkeintaan 1 käsittely 9:stä johti 

hyvään tulokseen (liite L). 



MAI T TAVUUS % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VALMISTEET 

Kuva 1. Valkeakosken kenttäkokeissa v. 1976 ja 1977 (78) mukana ol-
leiden valmisteiden maittavuusvertailu. Vertailusyötteinä SOK:n kau-
raryyni. Kuvassa on esitetty yksittäisissä kokeissa saatujen mait-
tavuusprosenttien keskiarvo ja sen 95 %:n luotettåvuusrajat. Avoimel-
la ymoyrällä merkityt keskiarvot tarkoittavat valmiita syöttejä, mus-
tat ympyrät syöttöjauheesta valmistettuja kauraryynisyöttejä. Vaaka-
suora viiva esittää aiemmin laboratoriokokeissa käytettyä karsinta-
rajaa. Vertailtavat valmisteet: 

ROTAX-KEKSISYÖTTI (Kemira): varfariini. 0.5 g/kg 
RAKUMIN-JAUHE (Bayer/Berner): kumatetralyyli 0.5 g/kg 
ROTAX-PÖLYTEKONSENTRAATTI (Kemira): varfariini 0.5 g/kg 
MORTE-HIIR",JNJYVÄT (Berner): kumatetralyyli 0.5 g/kg 
RATAK-SYÖTTI (Berner): difenakumi 0.05 g/kg 

6. COREXA CR (Farmos): kalsiferoli 1 g/kg 	• 
7. ROTTA-RAKUMIN (Bayer/Berner): kumatetralyyli 0.375 g/kg 

RATAK-JAUHE (ICl/Berner): difenakumi 0.05 g/kg 
ROTAX-KAPSELISYÖTTI ,(Kemira): varfariini 0.5 g/kg • 
RATAK-ERIKOISSYÖTTI (ICl/Berner): difenakumi 0.05 g/kg 
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4.2. Tehoainekohtainen maittavuus- ja tehotestisarja loka-joulukuussa 1978 

Esitesti syöttiaineksen kontrolloimiseksi  

Koesarjan ensisijainen tarkoitus oli selvittää, missä määrin kahta 

yleisintä kaupassa olevien rotanmyrkkyjen tehoainetta, varfariinia ja 

kumatetralyyliä, sekä kauppaan tulossa olevaa difenakumia sisältävien 

syöttien maittavuus ja teho riippuu itse tehoaineiden ominaisuuksista, 

toissijaisesti pyrittiin saamaan valmistekohtaisia täydennystuloksia 

kahtena edellisenä vuonna jo testatuista syöteistä. Vm. syystä oli 

mukana myös ICI:n Berner Oy:n kautta toimittama uusi formulaatti aiem-

min huonosti maittaneesta Ratak-erikoissyötistä. 

Tehoainekohtaisten vertailujen lähtökohta oli, että kokeiltavien syöt-

tien tuli olla syöttiaineksen puolesta mahdollisimman samanarvoisia. 

Tähän pyrittiin käyttämällä syöttiaineksena pelkästään kauraryyniä. 

Kun koesyötit kuitenkin saatiin kolmelta eri liikkeeltä, myös niiden 

syöttiaineksena saattoi olla kauraryynin alkuperästä riippuvia eroja. 

Näiden selvittämiseksi kutakin alkuperää Olevat kauraryynit testattiin 

ensiksi käyttäen vertailuaineena SOK:n kauraryyniä. 

Taulukossa 2 esitetyt tulokset osoittavat, että lyynilaatujen välillä 

oli selviä eroja, niin että syöttilvynit voitiin asettaa paremmuus-

järjestykseen: Farmos? Kemira >. Berner. 

Taulukko 2. Kolmen eri valmistajan rotansyöteissään käyttämän kaura-

.14yuin maittavuus kontrollisyöteissä käytettyyn SOK:n ryyuiin verrattuna: 

Valmistaja 
	

Kokeiden 
	

Maittavuus -% 
lukumäärä 
	

k.a. + keskivirhe 

Berner 	6 	85,0 + 10,4 

Farmos 	 7 	284,7 + 96,4 

Kemira 	' 2 	157,7 + 13,1 

On kuitenkin huomattava, että Kemiran käyttämästä kauraryynilaadusta 

saatiin vain 2 onnistunutta koetulosta, minkä vuoksi varsinaista ti-

lastollista testiä ei voitu suorittaa: 

Syöttien maittavuus. Varsinaisissa syöttien maittavuuskokeissa-  kunkin 

liikkeen toimittamat syötit oli valmistettu niiden itsensä käyttämään 

kauraryynilaatuun, jota sitten verrattiin SOK:n myrkyttömään kaura-

ryyniin. Kun millään liikkeellä ei ollut täyttä'tehoainesarjaal  koetta 
ei voitu järjestää faktorikokeen periaatteen mukaisesti. 
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Taulukko 3. Rotansyöttien keskimääräinen maittavuus Valkeakosken maati-
loilla suoritettujen kenttäkokeiden perusteella. Tässä toisessa koesar-

jassa oli pääasiassa kauraryynisyöttejä (poikkeus: uusi formulaatti 

Ratak-erikoissyötistä), ja kokeiden tarkoitus oli mm. tutkia, onko eri 

tehoaineista samaan syöttimassaan sekoitettujen syöttien maittavuus- 

tasossa olennaisia eroja:. Muut selitykset: ks. 

loka-joulukuu 1978. 

taulukko 1. Valkeakoski)  

Valmiste 	 Liite- 	• Käsittelyjen 
taulukko 	lukumäärä x) 

. 	Maittavuus-% 
k.a. + keskivirhe.  

Valmiit syötit: 

Ratak-erikoissyötti (ICl/Berner) 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

Ratak-syötti (Berner 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

Rakumin Morte-syötti (Berner) 
(kumatetralyyli 0.5 g/kg) 

Rotanmyrkky 242 Super (Farmos) 
(kumatetralyyli 0.3 g/kg) 

Rotax-kapselisyötti (Kemira) 
(varfariini 0.5 g/kg) 

Rotanmyrkky 42 Extra syötti (Farmos) 

N 

0 

P 

Q 

T 

6 (10) 

4 	(9) 

7 (11) 

9 (i1) 

7 	(8) 

9 (13) 

5 	(7) 

89.2 + 66.6 

	

16.1 + 	8.6 _ 

	

13.6 + 	3.5 

70.4 + 10.6 - 

	

8.8+ 	3.1 _ 

	

11.4 + 	6.4 

	

10.2 + 	5.9 

Syöttijauheesta valmistetut kauralyynisyötit: 

Rotax-pölytekonsentraatti (Kemira) 
(varfariinia 0.5 g/kg) 

x) hyväksyttävät kokeet (sulkeissa suoritettujen kokeiden kokonaismäärä).  

Taulukossa 3 esitetyt tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia. Sellaisinakin 
nämä kuvassa 2 havainnollistetut koetulokset antavat selvän viitteen siitä, 

että eristehoaineiden maittavuustasot ovat erilaiset. Kunkin tehoaineen 

osalta maittavuuskeskiarvot asettuvat samaan järjestykseen kuin niiden 

valmistukseen käytetyt ryynitkin. Useimmat erot eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä, mutta silti lienee perusteltua päätellä, että varfariiniåyöt-

tien maittavuus 'on yleensä huonompi kuin kumatetralyyli- ja difenakumisyöt-

tien ja 'että difenakumin maittavuus on vähintään samalla tasolla kuin 

kumatetralyylin. 

Valmistekohtaisia maittavUuseroja tarkasteltaessa on aihetta pariin 

huomautukseen: 



MAITTAVUUS % 

200 

100 

50 

10 

   

2 	3 	4 	5 

VALMISTEET 

'Kuva 2. Valkeakosken kenttäkokeissa v. 1978 mukana olleiden, kolmen eri 
tehoainettå sisältäneiden kauraryynisyöttien ja yhden pelletoidun syötin 
(Ratak-erikoissyötti, uusi formulaatti) maittavuusvertailu. Kaikissa 
kokeissa vertailuaineena SOK:n kauraryyni. Muut selitykset: ks. kuva 1. 
Vertailtavat valmisteet: 

RATAK-ERIKOISSYÖTTI (ICl/Berner: difenakumi 0.05 g/kg 
ROTANMYRKKY "242" SUPER (Farmos): kumatetralyyli 0.3 g/kg 
RATAK-SYÖTTI (Berner): difenakami 0.05 g/kg 
RAKUMIN KORTE-SYÖTTI (Berner): kumatetralyyli 0.5 g/kg 
ROTANMYRKKY "42" EXTRA SYÖTTI (Farmos): varfariini 0.5 F/kg 
ROTAX-PÖLYTEKONSENTRAATISTA (Kemira) TEHTY KAURARYYNISYÖTTI: 
varfariini 0.5 F/kg 
ROTAX-KAPSELISYÖTTI (Kemira): varfariini 0.5 g/kg 

(1) ICI:n valmiiksi pelletoima uusi formulaåtti Ratak-erikoissyötti 

oli selvästiparempi kuin aikaisemmin kokeiltu formulaåtti (uudesta 

syöttierästä oli tiettävästi jätetty homeensuoja-aine pois). On kui-

tenkin perusteltua aihetta epäillä, että syötin näennäisesti hyvä 

maittavuus johtui osittain, siitä, että rotat varastoivat helposti 

kuljetettavåssa muodossa olevaa syöttiä. Samaan päätelmään viittaavat 

koetulosten poikkeuksellisen suuri hajonta ja erikseen selostettavis-

sa hiirikokeissa tehdyt havainnot. 
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(2) Kemiran kahden varfariinisyötin (Rotax-kapselisyötti ja Rotax-pölyte-

konsentraatista Kemiran kauraryyniin valmistettu syötti) keskinäinen ver-

tailu osoittaa, että niiden välillä ei ole olennaisia maittavuuseroja • 
(Rotax-kapselisyötin keskiarvo on hiukan parempi, mutta Rotax-pölyte-

konsentraatista valmistetun syötin maittavuuserojen hajonta pienempi). 

Veritailutulos merkitsee sitä, että varfariinin mikrokapseloinnilla ei 

ilmeisesti ole saavutettu sitä maittavuustason parannusta, mihin sillä 

on pyritty. 

Torjuntateho. Torjuntatehon osalta pätee kaikki se, mitä edellä on 

sanottu aikaisemman koesarjan tuloksista, ts. että kauraryynisyötit 

eivät yleensä ole maatilaolosuhteissa muuhun rottien saatavilla ole-

vaan ravintoon nähden niin kilpailukykyisiä, että yksiselitteinen 

torjuntatulos olisi kohtuullisessa ajassa saavutettavissa. 

5. Tulosten arviointi  

Koemetodiikan kannalta Valkeakoskella suoritetut koesarjat olivat sekä 

mielenkiintoiset että hyödylliset. Niiden perusteella voidaan tehdä 
ainakin seuraavat johtopäätökset: 

(1) Alunperin sisätiloissa tehtäviä kokeita varten kehitetty valinta-

koemenetelmä voitiin osoittaa käyttökelpoiseksi myös kenttäoloissa. 

Huomattava osa koetuloksista (39 % tässä käsitellyissä koesarjoissa) 

joudutaan hylkäämään sen vuoksi, että rotat eivät syö sen paremmin 

koe- kuin kontrollisyöttiäkään (tätä tilannetta ei synny laboratorio-

oloissa, missä koe-eläimillä ei ole vaihtoehtoisia ravintoläbteitä). 

Onnistuneissakin kokeissa tulosten hajonta on suuri, mikä luonnol-
lisesti myös johtuu kunkin koepaikan rottien muista ravintolähteistä 
ja -tottumuksista. Tästä seuraa, että luotettavien päätelmien perus-

teluksi tarvitaan paljon useampia yksittäisiä koetuloksia kuin laboratorio-
kokeissa. 

TOrjuntatehosta on vaikea saada kenttäkokeessa selvää kuvaa sen 

vuoksi; että valmiiden kauppasyöttien maittavuustaso on yleensä suh-

teellisen alhainen, ja siksi, että kvantitatiiviset rottakannan arviointi-
menetelmät (esim. syötitysmenetelmä) ovat ilmeisen epävarmoja maatilaolosuh-
toissa. 
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Näiden päätelmien opetus voitaneen kiteyttää toteamukseen, että kent-

täkokeet. eivät läheskään. täysin korvaa. kontrolloiduissa laboratorio-

oloissa suoritettavia perustestejä. Niiden anti on ilmeisesti parhaim-

millaan laboratoriotulosten varmentajina ja osana maatilatalouksien 

rotantorjuntaongelmien ratkaisumallien kokonaisvaltaista kehittelyä. 

Rotanmyrkkylen lakisääteisen tarkastustoiminnan kannalta maittavuustes-

teissä saatiin siinä määrin tyydyttäviä tuloksia että niiden perusteella 
voidaan pääpiirteissään ratkaista myyntilup'ahakemukset. Eri tehoaineiden 

mahdollisia tehoeroja näissä ratkaisuissa ei kuitenkaan voida ottaa huo-

mioon muiden kuin ns. akuuttien rotanmyrkkyjen, alfaklorohydriinin ja 

pyriminiilin, osalta (vm. tehoainetta sisältäneen valmisteen myyntilupa-

hakemus on kuitenkin peruutettu kokeiden suorittamisen jälkeen). Eräiden 

keskeisten antikoagulanttien maittavuuserojen osoittaminen kenttäolosuh-

teissa oli tutkimuksellisesti varsin mielenkiintoinen tulos. 

Käytännön rotantorjunnan kannalta suoritetut koesarjat antoivat varsin 

vakuuttavan näytön siitä, että maatilaolosuhteissa päästään ani harvoin 

tyydyttävään torjuntatulokseen valmiita, kaupassa myytäviä syöttejä 

käyttäen. Kauppasyötti on aina säilyvyyden, maittavuuden ja hinnan 

keskeinen kompromissi ja usein varsin kaukana ideaaliratkaisusta sel-

laisissa olosuhteissa, missä rottien saatavilla on runsaasti muutakin 

ravintoa. 
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Liite A. Tulokset ''llatak-syötti"-nimieellä valmiilla, 0.05 g/kg difenakumia sieältävällä rotan-

ayötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita kaikkiaan 14, niistä onniatuneita seuraavat 9. Vähintään 

viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen-(vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti normaalisti 

seuraavat kaksi jakson: 1. neljän vuorokauden-  pituinen valintajakso, jolloin rotat saivat valita 

myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2). ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin (sar. 3) 

välillä (näiden syöntimäärien anhteeeeen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 2. myös neljän vuorokauden 

pituinen jatkosyöttö, jolloin rotill& annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu syöntimäärä 

sar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin pyöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. Torjuntatulos 

arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla 	jälkien ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7) . Myös 

kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski 8.11. - 29.12. 1976 ja 14.10. - 24.11. 1977. 

Koepaikka ja kokeen 
aloituspäivämäärä 

1 

Syötink. 
8 

Valintakoe 
Kaurar. k. 
8 

3 

Maittav. 

4 

Jatkosyöttö 
Mitattu s.m. Ei mitattu 

8 	+/- 

5 	6 

Torjuntatulos 
Jälkikoe 	Kuolleet 

+/- 

7 	8 

1976 
Kakkonen, aitta 0 137 0 0 + + 
8.11.- 
Makkonen, riihi 11 	" 870 1.3 502 + + 
8.11.- 
Pastelli  riihi 0 431 0 180 + 
8.11.- 

Valkama, kuivuri o 279 0 110 + 
15.11.- 

Päivölä, kuivuri 10 229 4.4 195 + 
29.11.- 

Jutikkala, karjakeittiö 740 856 86.4.  240 5 
13.12.- 
Jutikkala, navetta 602 	. 870 62.2 672 + 16 
13.12.- 
Jutikkala, navetta 438 960 45.6 988 + 
13.12.- 
Kaatopaikka, 637 .923 69.0 240 •••• 

13.12.- 

Yht. 2438 	' 5555 3127 7/9 
Keskiarvo 270.9 617.2 .30.7 347.4 

Hajonta 325.5. 340.3 36.5 314.4 

X.R. keekivirhe 108.5 113.4 12.2 104.8 
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Liite B. Tulokset "Ratak-erikoioeyöttin-nimisellä.valmiilla, 0.05 g/kg difenakumia sisältävällä 

rott2yötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli kaikkiaan 9, niistä onnistuneita seuraavat 4. 

Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvniheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti 

normaalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintajakso, jolloin rotat saivat 

valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin 

(ear. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4),ja 2. myös neljän 

vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotilla annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu 

eyöntimäärä sar. 5). Useimmiten eyötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. 

Torjuntatuloo arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). 

Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski 8.11. -29.12. 1976 ja 24.10.-22.11. 1977. 

KOepaikka ja kokeen 
aloituspäivämäärä 

1 

Syötink. 
Valintakoe 
Kaurar.k. Maittav. 

3 	4 

Jatkosyöttö 
Mitattu s.m. Ei mitattu 

+/- 

5 	6 

Torjuntatulos 
Jälkikoe Kuolleet 

+/- 

7 	8 

1976 

Klemola, lato 5 357 1.4 0 
8.11.- 

Väntat, puimala 0 779 0.0 0 
8.11.- 

Untsi, sauna 6 233 . 2.6 546 + (+) 

8.11.- 

1977 

Arvola, aitta 18 270 6.7 87 + + 

24.10.- 

Yht. 29 1659 633 2/3 

Keskiarvo 7.3 414.8 2.7 158.3 

Hajonta 7.6261.4 8.3 261.1 

K.a; keskivirhe 3.8 - 130.7 4.2 130.9 
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Liite C. Tulokset "Rotta-Rakumin"-nimiaellä valmiilla, 0.375 g/kg kumatetralyyliä sisältävällä rotan-

eyötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli 2. Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen 

jälkeen (vehnäajyviä koemaljoissa) koe käsitti seuraavat kaksi jakeoas 1. neljän vuorokauden pituinen 

valintajakao,jolloin rotat saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä 

käytetyn myrkyttömän kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien puhtaaseen perustuva maittavuus-% 

ear. 4),ja 2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokelltavaa 

nyrkkysyöttiä (mitattu syöntimäärä sar. 5). Molemmissa kokeisaa ayötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä 

nittaamatta n. kuukauden ajan. Torjuntatuloa arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestymi-

nen ve1ijauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). 

Valkeakoski 8.11. - 29.12. 1976. 

Kaepaikka ja kokeen 
iloituspäivämäärä 

Valintaoe 
Syötink. Kaurar.k. Maittav. 

g 	g 	% 

Jaikosyöttö 
Mitattu a.m. Ei mitattu 

g 	4/- 

Torjuntatulos 
Jälkikoe Kuolleet-

+/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Moisander, navetta 215 774 	. ,27.7 286 + 6 

8.11.- 

Syrjänen, navetta 37' 588 6.2 100 
8.11.- 

Yht. 252 1362 	. 386 1/2 

Keskiarvo 126.0 681.0 16.9 193.0 

Hajonta 125.9 .131.5 15.2 	.. 131.5 

K.a. keskivirhe '89.0 93.0 10.8 ' 	93.0 

Liite D. Tulokset "Morte-hiirenjyvät"-nimisellä valmiilla, 0.5 g/kg kumatetralyyliä sisältävällä 

rotansyötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli 2. Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutus-

vaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden 

pituinen valintajakso, jolloin rotat saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja verteilu-

eyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva 

maittavuus-% sar. 4), ja 2. myös neljän vuorokauden Pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain ' 

kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu ayöntimäärä sar. 5). Molemmissa kokeissa syötin tarjontaa jatkettiin 

eyöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien 

ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). 

Valkeakoski 8.11. - 29.12. 1976. 

KOepaikka ja kokeen 
aloitus päivämäärä 

1 

Valintakoe 
Syötink. Kaurar.k. Maittav. 

07 g 	E 	P 

2 	, 	4 

Jatkosyöttö 
Mitattu s.m. Ei mitattu 

g 	41- 

5 	6 

Torjuntatulos 
Jälkikoe Kuolleet 

7 	8 

Pietilä, aitta 
8.11.- 

97' 342 28.4 1,62 

Klemolit, navetta 245 631 38.8- 0 
8.11.- 

Yht. 342 ". 973 162 1/2 

Keskiarvo 171.0 486.5 33.6 81..0 

Hajonta 104.7 204.4 7.4 114.6 

K.a. keskivirhe 74.0 144.5 5.2 81.0 
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Liite E. Tulok:;et "Rotax-keksieyötti"-nimisellä valmiilla, 0.5'g/kg varfariinia sisältävällä rotan-
eyötillä tehdyistä kenttäkokeieta. Kokeita oli kaikkiaan 11, niistä onnistuneita seuraavat 5. Vähintään 

viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti normaalisti 

seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintajakso, jolloin rotat saivat valita myrkky-

syötin (mitattu eyöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin (sar. 3) välillä 

(näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuue-% sar. 4), ja 2. myös neljän vuorokauden pituinen 

jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa wyrkkysyöttiti (mitattu eyöntimäärä sar. 5). 

Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. Torjuntatulos arvioitiin 

lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). 

rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski 29.11. - 29.12. 	1976 ja 12.12. - 23.12. 

Valintakoe 	Jatkosyöttö 
Koepaikka ja kokeen Syötink. Kaurar.k. Maittav. Mitattu s.m. Ei mitattu 
aloituspäivämäärä. 	 +/- 

1 	 2 	3 	4 	5 	6 

Myös kuolleina löydetyt 

1977. 

Torjuntatulos 
Jälkikoe Kuolleet 

+/- 

7 	8 

1976  

Kuplahalli 8 73 11.0 0 
23.11.- 

Paavola, talli 94 97 96.9 108 (+) 
29.11.- 

Hakala, navetta 30 23 .130.4 43 
13.12.- 

1977 
Laurila, asuinrakennus 0 356 0.0 2 
12.12.- 

Suojoki, navetta 2 238 0.6 8 
12.12.- 

Yht. 134 787 161 4/5 
Keskiarvo 26.8 157.4 47.8 32.2 

Hajonta 39.4 136.7 61.4 45.8 

K.a. keskivirhe 16.1 55.8 27.4 18.7 
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Liite F. Tulokset "Rotax-kapeelieyötti"-nimisellä valmiilla, 0.5 g/kg varfariinia aisältävällä 
rotaneyötillä tehdyistä kenttäkokeieta. Kokeita oli kaikkiaan 14, niistä onnistuneita seuraavat 7. 

Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen („vehnänjyviä koemaljoisea) koe käpitti 

normaalisti seuraavat kakei jakaoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintajakso, jolloin rotat saivat 

valita myrkkysyötin (mitattu eyöntimäärä sar. 2) ja vertailueyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin 

(sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuue-% sar. 4),ja 2. myös neljän 

vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu 

eyöntimäärä sar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin eyöntimääriä mitta2Matta n. kuukauden ajan. 

Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestyminen vehnäjauhol'aikkuihin sar. 7). 

Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski 23,11. - 29.12. 1976 ja 12.12. -23.12. 1977. 

Kbepaikka ja kokeen 
aloituspäivämäärä 

Valintakoe 	Jatkosyöttö 	Torjuntatulos 
Syötink. Kaurar.k. Maittav. Mitattu e.m. Ei mitattu 	Jälkikoe Kuolleet 

+/- 	+/- 
1 2 3 4 5 6 7 

1976 

Ravitalli 195 520 . 	37.5 176 + + 
23.11.- 

Sillantaka, kellari 0 160 0.0 16 - - 
23.11.- 

Annila, talli o 209 0.0 88 + 
29.11.- 

liflintilä, kuivuri 96 802 11.9 » 87 + + 
13.12.- 

Kaatopaikka 171 854 20.2 311 + 
13.12.- 

1977 
Inkinen, knnala o 148 0.0 6 t 
12.12.- 

Inkinen, navetta 
12.12.- 

10 , 	• 351 2.8 

Yht. 472 3044 684 5/7 

Keskiarvo 67.4 434.9 10.4 97.7 

Hajonta 86.4 298.2 14.2 112.9 

1K.a. keskivirhe 32.6 112.7 5.4 42.7 
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Liite G. Tulokset "Ratak-jauheu-nimisestä konsentraatiota (1 g/kg difenakumia) tehdyllä kauraryyni-

syötillä (0.05 g/kg difenakumia) tehdyistä rotantorjuntakokeista. Kokeita oli 2. Vähintään viikonlopun • 

yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoiesa) koe käsitti seuraavat kaksi jaksoa: 

1. neljän vuorokauden pituinen valintajakao, jolloin rotat saivt valita myrkkyeyötin (mitattu syönti-

määrä sai-. 2) ja vertailuayöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin (sftr. 3) välillä (näiden syönti-

määrien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4)/  ja 2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö, 

jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu ayöntimäärä sar. 5). Molemmissa 

kokeissa syötin tarjontaa jatkettiin ayöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. Torjuntatulos arvioitiin 

lopuksi jälkikokeen avulla (=jälkien ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt 

rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski 24.10. -.24.11. 1977. 

Koepaikka ja kokeen 
aloituspäivämäärä 

1 

Syötink. 

2 

Talintakoe 
Kaurar. k. 

3 

Maittav. 

4 

Jatkoeyöttö 
Mitattu s.m. Ei mitattu 

+/- 
5 	'6 

Torjuntatuloe 
Jälkikoe Kuolleet 

+/- 

7 	8 

Kanniainen, aitta 61 440 13.9 ' 	150 
31.10.- 

Ilola, aitta 11 153 7.2 0 
- 24.10.- 

MÄ.. 72 593 150 1/2 

' Keakiarvo 36.0 296.5 	. - 	10.6 75.0 

Hajonta 35.4 202.9 4.7 '106.1 

La. keskivirhe 25.0 143.5 3.4 75.0 



Liite H. Tulokset "Rakumin-jauhe"-nimiseatä.  koneentraatista (7.5 g/kg kumatetralyyliä) tehdyllä 

'kauraryynisyötillä (0.5 	g/kg kumatetralyyliä) tehdyistä rotantorjUntakokeieta. Kokeita oli kaikkiaan 

12, niistä onnistuneita seuraavat 7. Vähintään viikonlopun li kestäneen totutuayaiheen jälkeen (vehnän-

jyviä koemaljoinua) koe käsitti normaalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen 

valintajakso, jolloin rotat saivat valita myrkkysyötin (mitattu Syöntimäärä ear. 2) ja vertailusy&ttinä 

käytetyn myrkyttömän kauraryynin (aar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% 

ear. 4), ja 2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö,'  jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa 

myrkkysyöttiä (mitattu syöntimäärä aar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaa-

matta n. kuukauden ajan..Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestyminen 

vehnhjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomiotiin (sai'. 8). Valkeakoski 31.10. - 

7.12. 1977 ja 16.-20.1.,1978. 

Koepaikka ja kokeen 
aloituspäiyämäärä 

Valintakoe 	Jatkosyöttö 
Syätink. Kaurar.k. Maittav. Mitattu e.m. Ei mitattu 

g 	g 	% 	 g 	+/- 

Torjuntatuloo 
Jälkikoe Kuolleet 
+1- 

1 3 4 5 -  6 7 8 

1 977 
Kanniainen, 'asuinrakennus 21 93 	• 22.6 41 1 
31.10.- 

Maijala, navetta 4 157 2.5 79 ( + ) 
31.1 0.- 

Sjöblom, navetta 15 221 6.8 14 
7.11.- 

Barkholt 16 157 10.2 
16.1.- 

Itko, kuivuri : 	139 177 78.5 
16.1.- 

Tammi 
16.1.-
, 

520 551. 94..4 

Tammi 144 180 . 80.0 
16.1... 

Yht. '859 1536 136, 3/7 
Keskiarvo 122.7 219.4 42.1 

Hajonta 185.3 151.1 40.2 

K.a. keekivirhe 70.0 57.1 16.4 
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Liite 	Tulokset "Rotax-pölytekoneentraatti"-nimieeatä jauheesta (7.5 g/kg varfarilnia) tehdyllä 

kauraryynieyötillä (0.5 g/kg varfariinia) tehdyistä rotantorjuntakokeista. Kokeita oli kaikkiaan 8, 

niistä onnistuneita seuraavat 3. Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä 

)coemaljoissa) koe käsitti seuraavat kaksi jaksoa; 1. neljän vuorokauden-pituinen valintajakso, jolloin 

rotat saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän 

kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 2. myös 

neljän vuorokauden pituinen- jatkosyöttö, jolloin rötille annettiin vain kokeiltavaa myrkkyeyöttiä-

(mitattu eyöntimäärä sar. 5). Syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. 

Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (. jälkien ilmestyminen vehnhjauholaikkuihin sar. 7). 

Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (ssr. 8). Valkeakoski 31. 10. - 8. 12. 1977. 

KOepaikka ja kokeen 
aloituspäivämäärä 

1 

Valintakoe 	Jatkosyöttö ' 	Torjuntatuloe 
Syötink. Kaurar.k. Maittav. Mitattu s.m. Ei mitattu Jälkikoe Kuolleet 

8 	g 	+/- 	+/- 

2 	3 	4 	5 	6 	7' 	8 

Pulkki, aitta 	742 	848 	87.5 	99 	+ 	+ 	• 11 

31. 10.- 

lemol..a, aitta 	65 	231 	28.1 	. 126 	+ 
31. 10.- 

Luukka, aitta 	15 	160 	9.4 	42 	+ 	+ 

7. 11.- 

Yht. 	822 	1239 	267 
	

2/3 

Keskiarvo 	274.0 	413.0 - 	41.7 	89.0 

Hajonta 	406.1 	378.4 	40.8 	42.9 

K.a. keekivirhe 	234.5 	218.5 	23.5 	24.8 
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Liite K. Tulokset "Corexa CR"-nimisellä valmiilla, 	1 g/kg kaloiferolia sisältävänä rotansyötillä 
'tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli kaikkiaan 16, niistä onnistuneita seuraavat 6. Vähintään viikonlopun 

yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoi6oa) koe käsitti normaalioti seuraavat kaksi 
jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintajakso, jolloin rotat saivat valita myrkkysyötin (mitattu 
oyöntimäärä sar. 2) ja vertallueyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syönti-
määrien suhteeseen perustuva maittavutui-% sar. 4),ja 2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö, 
jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu syöntimäärä sar. 5). Useimmiten syötin 
tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaamatta n. kuukauden ajan. Torjuntatuloo arvioitiin lopuksi jälki-
kokeen avulla (= jälkien ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huo-
mioitiin (aar. 8). Valkeakoski 8.11. - 29.12. 1976 ja 24.10. - 21.11. 1977. 

Koepaikka ja kokeen 
aloitus päivämäärä 

1 

Syötink. 

2 
gg 

Valintakoe 
Kaurar.k. 

3 

Maittav. 

4 

Jatkooyöttö 
Mitattu a.m. Bi mitattu 

g 	+/- 
5 	6 

Torjuntatulos 
Jälkikoe Kuolleet 

+/- 
7 	8 

1976 
Puntila, kanala 109 270 40.4 130 + (+) 
8.11.- 

Laurila, aitta 16 - 73 21.9 58 + + 
. 15.11.- 

Puntila, kanala 172 380 . 	45.3 84 (+) 
8.11.- 

Laurila, aitta 26 289 . 9.0 . 	171 + 
15.11.- 

1.911 
Kuosmanen, autotalli 75 . 167 r44.9 27 + 
24.10.- 

Peltola, piha 24 246 9.8 64 
24.10.- 

Yht. 422 1425 534 4/6 
Keskiarvo 70.3 237.5 28.6 89.0 
Hajonta 61.5 105.9 17.1 52.6 
X.a. keskivirhe 25.1 43.2 7.6 21.5 
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Liite L. Tiivistelmä "Epibloo"-nimieellä. alfaklorohydriinift 10 
g/kg sieältävällä, valmiilla rotan-. 

syötillä suoritetuinta kenttäkokeista. Noin viikon pituisen totutuejakson (koemaljoiesa vehnänjyviä) 

jälkeen aloitettu koe jakaantui seuraaviin jaksoihin: 1. neljän päivän valintajakso, jolloin rottien 

valittavana oli samanaikaisesti myrkkysyötti (koko jakson mitattu kumulatiivinen syöntimäärä sar. 2),) ja 

myrkytön kauraryyni (kumulatiivinen syöntimäärä sar. 3), 2. neljän päivän jatkosyöttö pelkällä Myrkky-

syötillä (mitattu syöntimäärä sar. 6), 3. uusi, valinnaton neljän päivän syöttöjakso lihaliemellä kostu-

tetulla myrkkysyötillä (arvioitu syöntimäärä sar. 7) ja 4. neljän päivän tarkietuseyöttö myrkyttömällä, 

kuoritulla kauranjyvällä (mitattu syöntimäärä- sar. 	Käsittelyjen 1. ja 2. välillä viikonloppu, 

2. ja 3. välillä 10 vrk (kokeissa "Pietilä" ja "Moijanennsiirryttiin valintavaiheesta suoraan lihaliemellä 

kostutettuun syöttiin); tarkistussyöttö (jakso 4.) kaikissa koepaikoisea 19. - 23.12. Vehnäjauhoa sirot-

telemalla tehty jälkikee valintavaiheen päättyessä (sar. 5) ja uudelleen kokeen päättyessä 23.12. (sar. 9). 

Kuolleista rotista noteerattiin vain varmuudella todetut yksilöt (sar. 10). Valkeakoski, marras-joulukuu 1977 

(koepaikkoja kaikkiaan 10, epäonnistuneita kokeita 1). 

Valintakoe 	Jatkosyötöt 
Koepaikka ja 	 . Jälkikoe 

"Epibloc" Vert.syötti K i -a'ttav 	Kuivas. Kost.e. 
aloitusaika g 	(kaurar.) g 	' 	% 	1 

1 	 2 	3 	4 	5 	6 	• 7 

Tarkistus- Jälkikoe Kuolleet 
syöttö 	II 	yksilöt 

8 	9 	10 

Pohja, navetta 	21.11. 21 267 7.9 + 5 0 400 + 

Pohja, kuivuri 	21.11. 11 154 7.1 + 53 0 258 + 

Nukari, 	talli 	21.11. 5 95 5.3 + 0 0 0 + 

Klemola, lato 	22.11. 0 98 • 0.0 + 0 0 0 

Puntila, kanala 21.11. 34 236 14.4 + 14 0 12 + 

Puntila,kuivuri 22.11. 29- 464 6.3 + 26 0 82 + 

Pietilä,kuivuri 12.12. 2 779 0.3 + 0 522 + 

Pietilä,navetta 12.12. 0 429 0.0 0 200 + 

Moijanen,kanala 12.12. 2 116 2.0 2 82 + 

Yht. 104 2638 98 2 1556 8/9 

Keskiarvo 11.6 293.1 4.8 10.9 172.9 

Hajonta 13.2 228.0 4.8 18.2 188.3 

K.a. keskivirhe 4.4 76.0 1.6 6.1 62.8 



.59 

Liite M. Tiivistelmä.R11-787 Vaeor".-nimisellä, pyrimidyyliä-5 g/kg eisältävällä valmiilla rotan-
ayötillä tehtyjen kenttäkokeiden tuloksista. N. viikon pituisen totutucjakson (koemaljoiSsa vehnänjy-
viä) jälkeen aloitettu koe jakaantui seuraaviin jaksoihin: 3. neljän päivän valintajakso, jolloin 
rottien valittavana oli samanaikaisesti myrkkysyötti (koko jakson mitattu  kumulatiivinen syöntimäärä 
ear. 2) ja myrkytön kauraryyni (kumulatiivinen syöntimäärä sar.3), 2. neljän päivän jatkosyöttö 
pelkällä myrkkysyötillä (mitattu  syöntimäärä sar. 6), 3. uusi, valinnaton neljän päivän syöttöjakso 
lihaliemellä kostutetulla myrkkysyötillä (arvioitu  syöntimäärä sar. 7) ja 4. neljän päivän tarkistus-
syöttö myrkyttömällä, kuoritulla kauranjyvällä (mitattu  syöntimäärä sar. 8). Käsittelyjen 1. ja 2. 
välillä viikonloppu, 2. ja 3. välillä 10 vrk (kokeessa "Vekka" siirryttiin koatutettuun syöttiin 
välittömästi valintajakson jälkeen); tarkistussyöttö (jakso 4.) kaikissa koepaikoissa 19. - . 23.12. 
Yehnäjaulloa sirottelemalla tehty jälkikoe valintavaiheen päättyessä (sar. 5) ja uudelleen kokeen 
päättyessä 23.12. (sar. 9). Kuolleista rotieta noteerattiin vain varmuudella todetut yksilöt (sar. 10). 
Valkeakoski, marras-joulukuu 1977 (koepaikkoja kaikkiaan 25, epäonnistuneita kokeita 10). 

, 	Valintakoe Koepaikka ja aloitusaika "Vacor" Vert.ayötti Maittav. 
g 	(kaurar.) g 	% 

1 	 2 	3 	4 

Jälkiko.. 	Jatkosyötöt 
- Kuivaa. 	Kost. s. I 

	

g 	g 
5 	.6 	7 

Tarkistus- Jälkikoe Kuolleet syöttö II 	yksilöt 
6 
8 	9 	10 

Makkonen, navetta 21.11. 106 400 26.5 + 70 62 2 400  + 

Makkonen, aitta 	21.11. 74 322 22.9 	- + 73 130 250 + 

Kokkala, kalustov.21.11. 70 336 20.8 + 12 0 0 
Rautanen, navetta 21.11. 41,  159 25.8 + 0 40 192 + 

Pastell, riihi 	21.11. 17 189 ' 	89 + 3 90 230 + 

Pietilä, riihi 	22.11. 47 268 + 21 60 0 
Syrjänen, navetta 21.11. 130 494 127.3 6 + 5 70 324 
Klemola, navetta 	21.11. 13 121 10.8 + 0 60 282 + 

Moisander,navetta 21.11. 17 238 7.1 + 6 60 182 
Moisander, riihi 	21.11. 28 283 9.9 (+) 6 . 160 122 (+) 
Annila, aitta 	21.11. 40 172 23.3 0 50 160 + 

Paavola, navetta 	21.11., 202 425 47.5 + 234 190 580 + 28 
Kalistaja,navetta 21.11. 20 200 10.6 + ' 	23 60 32 + 1 
Väntsi, navetta 	22.11. 75 890 8.4 + 59 70 400 + 

Vekka, aitta 	12.12. 86 555 15.5 + 
• 110 364 

Yht. ' 966 5052 504 1P20 3518 12/15 
Keskiarvo 64.4 336.8 18.8 53.6 81.3 234.5 
Hajonta 51.8 198.9 10.7 60.8 48.4 163.7 
II.a::keskivirhe 13.4, 51.4 2.8 15.7 12.5' 42.3 
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Liite N. Tulokset "Ratak-erikoissYöttin- nimisellä valmiilla, 0.03 g/kg difenakumia sisältävällä 
rotansyötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli kaikkiaan 10, niistä onnistuneita seuraavat 6. 

Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti 

normaalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän.  vuorokauden iiituinen valintajakso, jolloin rotat 

saivat valita myrkkysyötln (mitattu syöntimärä sar.2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän 

kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 

2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavåa myrk-

kysyöttiä (mitattu syöntimäärä sar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mit-

taamatta vielä parin viikon ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien 

ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). 

Valkeakoski, marras-joulukuu 1978. 

Valintakoe 
Koepaikka ja kokeen 	Syötink. 	Kaurar. k. 
aloituspäivämäärä 	g 	g 

1 	 2 	3 

Maittav. 

4 

Jatkosyöttö 
Mitattu s.m. 

5,  

Torjuntatulos 
Jälkikoe .  Kuolleet 

+/- 

7 	8 

knnila H., navetta 	9 
6.11. - 

Järvinen, navetta 	117 
6.11. - 

Luukka, navetta 	10 
6.11. - 

181 

	

28 	- 

	

238 	. 

5,0 

417,9 

4,2 

170 

150 

+ 

+ 

Seppänen, navetta 	718 960 74,8 270 + 

6.11. - 

Arvola H., navetta 	58 387 15,0 288 
13.11. - 

Pelkonen, navetta 	126 693 18,2 
20.11. - 

Yht. 	1038 2387 878 

Keskiarvo 	173,0 414,5 89,2 143,3 

Hajonta 	271,7 349,6 163,2 125,5 

K.a. keskivirhe110,9 142,7 66,6 51,2 
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Liite 0. Tulokset "Ratak-syötti"-nimisellä valmiilla, 0.05 g/kB difenakumia sisältävällä rotansyötil-

lä tehdyistä kenttäkokeista: Kokeita kaikkiaan 9, niistä onnistuneita seuraavat 4. Vähintään Viikon-

lopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti normaalisti seu-

raavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintjakso, jolloin rotat saivat valita myrk-
kysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän kauraryynin välillä 

(näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar.4), ja 2. myös neljän vuorokauden pitui-

nen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu syöntimäärä sar.5). 

Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaamatta vielä parin viikon ajan. Torjuntatu-

los arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar.7) Myös 

kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski marras - joulukuu 1978: . 

Koepaikka ja kokeen 
aloituspäivämäärä 

1 

Valintakoe 
Syötink. 	Kaurar. k. 

2 	3 

Maittav. 

4 

Jatkosyöttö 
Mitattu s.m. 

5 

Törjuntatulos 
Jälkikoe 	Kuolleet 
+/- 
7 	8 

Sipponen, sauna 0 200 o 150 

6.11. - 

Suojoki, aitta 29 960 3,0. 240 + 

6.11. - .. 

Halonen 93 342 27,2 223 1 
13.11. - 

Hällilä, kanala . 	131 384 34,1 202 

13.11. - 

Yht. 253 1886 915 

Keskiarvo 63,3 471,5 16,1 203,8 

.Hajonta 59,6 335,0  17,1 39,1 

K.a. keskivirhe 29,8 167,5 8,6 19,5 
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Liite P. Tulokset "Rakumin Morte-syötti"-,nimisellä valmiilla, 0.5 g/kg kumatetralyyliä sisältävällä 

rotansyötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli kaikkiaan 11, niistä onnistuneita seuraavat 7. 

Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti 
normaalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden .pituinen valintajakso, jolloin rotat 

saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän 

kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 

2. myös neljän vuorkauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrkky-

syöttiä (mitattu syöntimäärä sar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaa-

matta vielä parin viikon ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (=jälkien il-

mestyminen vehnäjauholaikkuihin sar..7)..Myös kuolleina löydetyt rotat huomieitiin (sar. 8). Val- 

keakoski, loka-joulukuu 1978. 

Valintakoe 
Koepaikka ja kokeen 	Syötink. 	Kaurar. k. 
alkamispäivämäärä 

1 	2 	3 

Maittav. 

4 

Jatko syöttö 
Mitattu s.m. 

5 

Torjuntatulos 
Jälkikoe Kuolleet 

t/- 

7 	8 

Nappa, kuivuri -44 188 23,4 ' 	5 + 
30.10. 	..-. 

Puntila, kuivuri 18 436 4,1 5 + 
30.-10. - 

Puntila, vaja 10 104 9,6 65 + 
30.10. - 

Urho, sauna 121 681- 17,8 0 
13.11. 

Riski, aitta 43 188 22,9' 
20.11. - 

Riski, puimala 22 124 17,7' 
20.11. - 

Mononen, navetta 0 198 0 	' 
20.11. - 

Yht. 258 1919 75 

Keskiarvo 36,9 274,1 13,6 18,8 

Hajonta 40,5 209,7 9,2 30,9 

.La. keskivirhe 15,3 79,3 . 3,5 	. 15,5 



Valintakoe 	Jatkosyöttö 
Syötink. Kaurar.k. Maittav. Mitattu s.m. 

2 	3 	4. 	5 

Tor juntatulos 
Jälkikoe Kuolleet 

+/- 
8 

Koepaikka ja kokeen 
alkamispäivämäärä 

1 
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Liite Q. Tulokset "Rotanmyrkky 242 Super"- nimisellä valmiilla, 0.3 g/kg kumatetralyyliä sisältävällä 
rotansyötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli kaikkiaan 11, niistä onnistuneita seuraavat 9. 
Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviö koemaljöissa) koe käsitti 
normaalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden ,pituinen valintajakso, jolloin rotat 
saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän 
kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 
2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrk-
kysyöttiä (mitattu syöntimäärä sar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mit-
taamatta vielä parin viikon ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (- jälkien il-
mestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). Valkea- 

koski, loka-marraskuu 1978. 

Aaltonen, navetta 
30.10. - 

Simola, navetta 
30.10. - 

256 	337 	76,0 	10 

356 . 	536 	66,4 	5 	- 

1 

Mäenpää, navetta 
30.10, - 

Mäenpää, navetta 

108 

190 

112 

209 

96,4 

90,9 0 	- 

.6.11. 	- 

Toivonen, navetta 718 . 688 104,4 
30.10. - 

Toivonen, navetta 312 765 	. 67,1 0 	- 

6.11..- 

Pohja, kuivuri 641 682 94,0 
30.10. 

Pohja, kuivuri 17 184 19,1 32 
6.11. - 

Ikkala, navetta 114 574 19,7 
30.10. - 

Yht. 2712 4087 4,7 

Keskiarvo 301,3 454,1 70,4 7,8 

Hajonta 239,8 247,0 31,8 12,5 

La. keskivirhe 79,9. . 82,3 10,6 - 5,1 
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Liite R. Tulokset "Rotax-kapselisyötti",nimisellä valmiilla, 0.5 g/kg varfariinia sisältävällä. 

rotansyötillä tehdyistä kenttäkokeista..Kokeita oli kaikkiaan 8, niistä onnistuneita seuraavat 7. 

Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti 
normaalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintajakso, jolloin rotat 

saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn myrkyttömän 

kauraryynin (sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 

2. myös neljän vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrk-

kysyöttiä (mitattu syöntimäätä sar. 5). Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mit-

taamatta vielä parin viikon ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkie 

ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). 

Valkeakoski, loka-joulukuu 1978.. 

Köepaikka ja kokeen 
alkamispäivämäärä 

1 

Valintakoe 
Syötink. 	Kaurar. k. 
6 	g 
2 	3 

Jatko syöttö 
Maittavuus 	Mitattu s.m. 
% 	g 
4 	5 

Torjuntatulos 
Jälkikoe 	Kuolleet 
+/- 
7 	8 

Koivumäki, navetta 
30.10. - 

Paavola, navetta 
30.10. - 

34 	- 

0 

428 

275 - 

7,9 

0 

125 

18 + 

Pietilä E., aitta 14 432 3,2 75 . 	+ 
30.10. - .: 
Pietilä E., kellari 4 290 15,5 0 + 
30.10. - 

Syrjänen, navetta 27 , 199 13,6 45 - 
30.10, - 
Sarkaniemi, navetta 0 870 - 	0 302 
13.11. - 
Sarkaniemi 91 432 21,1 318.  
13.11. - 

Yht. 211 2926 883 

Keskiarvo 3091 - 418,0 8,8 1261 

Hajonta 31,7 219,7 8,2 132,0 

.K.a..keskivirhe 12,0 83,0 3,1 -  49,9 
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Liite 8. Tulokset "Rotanmyrkky 42 Extra syötti"- nimisellä valmiilla, -0.5 g/kg varfariinia sisältävällä 
rotansyötillä tehdyistä kenttäkokeista. Kokeita oli kaikkiaan 13, niistä onnistuneita seuraavat 9. 
Vähintään viikonlopun yli kestäneen totutusvaiheen jälkeen (vehnänjyviä koemaljoissa) koe käsitti nor-
maalisti seuraavat kaksi jaksoa: 1. neljän vuorokauden pituinen valintajakso,•jolloin rotat saivat 

valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä sar. 2) ja vertailusYöttinä käytetyn myrkyttömän kanraryynin 

(sar. 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% sar. 4), ja 2. myös neljän 

vuorokauden pituinen jatkosyöttö, jolloin rotille annettiin vain kokeiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu 

syöntimäärä sar. 5).. Useimmiten syötin tarjontaa jatkettiin syöntimääriä mittaamatta vielä parin 

viikon ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi jälkikokeen avulla (= jälkien ilmestyminen Vehnäjauho-

laikkuihin sar. 7). Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). Valkeakoski, loka-joulukuu 1978. 

Koepaikka ja kokeen 
alkamispäivämäärä 

1 

, Valintakoe 
Syötink. Kaurar. k. Maittav. 

g 
2 	3 	4 

.Jatkosyöttö 	Torjuntatulos 
Mitattu s.m. 	Jälkikoe 	Kuolleet 

+/- 
5 	7 	8 

Kokkala, kuivuri 5 406 1,2 194, 
30.10. - 

Kokkala,' kuivuri 33 ' 6,6 8? 	. 
30.10. - 

Makkonen, navetta 5 1,0 70 
.30.10. - 

Kanninen, kalustovaja 0 161 0,0 93 
13.11. - 

Kanninen 109 60,6 
13.11. - 

Maijala, sauna 17 244 7,0 204 
13.11. - 

Määttänen, navetta 18 499 3,6 - 
20.11. - 

Määttänen 5 160 3,1 - 
20.11. - 

Innala, sauna 51 263 19,4 - 
20.11. - 

Yht. 200 2823 648 

Keskiarvo 22,2 313,7 11,4 129,6 

Hajonta , 23,2 158,8 ' :19,3 64,0 

K.a. keskivirhe 7,7 52,9 6,4 28,6 
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Liite T. Tulokset "Rotax-pölytekonsentraatti"- nimisestä &tulleesta (7.5 g/kg varfariinia) tehdyllä 

kauraryynisyötillä (0.5, g/kg varfariinia) tehdyistä rotantorjuntakekeista. Kokeita oli kaikkiaan 7, 

niistä onnistuneitå seuraavat 5. Vähintään viikonlopun yli kestäneen totUtusvaiheen jälkeen (vehnän-, 
jyviä koemaljoissa) koe'käsitti.seuraavat kaksi jaksoa: 1.: neljän'  vuorokauden pituinen, valintajakso, 

jolloin rotat saivat valita myrkkysyötin (mitattu syöntimäärä'sar. 2) ja vertailusyöttinä käytetyn 

myrkyttömän kauraryynin (sai': 3) välillä (näiden syöntimäärien suhteeseen perustuva maittavuus-% 

sar. 4), ja 2. myös neljän vuorokauden pituinen .jatkosyöttö, jolloin totiile annettiin vain ko-

keiltavaa myrkkysyöttiä (mitattu syötnimäärä sar. 5).. Syötin tarjontaa jatkettiin syöntimäärää 

mittaamatta vielä parin viikon ajan. Torjuntatulos arvioitiin lopuksi - jälkikokeen avulla (= jälkien 

ilmestyminen vehnäjauholaikkuihin sar..7)._Myös kuolleina löydetyt rotat huomioitiin (sar. 8). 

Valkeakoski, loka-marraskuu 1978. 

Valintakoe 
Koepaikka ja kokeen 	Syötink. 	Knurar. k. 
alkamispäivämäärä 

. 	2 	3' 

Maittav. 
Jatkosyöttö 
Mitattu s.m. 

5 

Torjuntatulos 
Jälkikoe 	Kuolleet 

7 	8 

Moisander, navetta 211 	• • 1,4 26 
30.10. - 

Nurminen, navetta 19 598 3,2 205 
30.10. - 

Pietilä, riihi 12 9,2 15 
30.10. - 

Päivölä, kuivaamo 218 651 33,5 240 
30.10. - 

••• 

Päivölä, sikala 23 572 	' 4,0 27. 
30.10. - 

Yht. 275 2162 513 

Keskiarvo 55.0 432.4 10.2 102.6 

Hajonta 91.4 242.5 13.3 110.3 

La. keskivirhe 40.9 108.4 5.9 49.3 



SAMTIANATTNING: 
PRÖVNING AV RÄTTGIFTER PA LANTBRUKSEGENDOMAR 

Officiella prövningsförsök med finska råttgifter utfördes under den 

första halvan av 1970-talet på Statens Skadedyrlaboratorium'i Lyngby, 

Danmark. Enligt VäxtskyddanStaltens beslut gick man 1976 över till 

inhemska fältförsök, vars resultat rapporteras här.- Försöken har utförts 

på lantbruksegendomar is staden Valkeakoski, som också bidragit 

-vilsentligt bl.a. genom att tillåtå en av sina hälsovårdsinspektörer 

leta fram lämpliga försöksställen.' 

övergången till fältförsök förorsakade en del metodproblem. Det fanns 

t.ex. ingen färdig metodik för födovalförsök i fältförhållandena. Ett 

annat problem var, att råttorna på lantbruksengendomar alltid har 

tillgång till alternativ föda, som i sin tur förorsakar dålig acceptering 

avbåda försöksbetena och av havregryn, som används som jämlörelse-
material.Av denna anledning gav upp till 39 % av de utförda försöken 
Inga användbara resultat. 

I råttförsök är det viktigt att klarlägga tv å olika problem: betets 

smakbarhet och bekämmingsresultat, dvs. dödlingheten. För rumförsök 

beskrivs en metod för smakbarhetstester i de av EPFO (European and 

Mediterranean Plant Protection Organization) publicerade standard-

metoderna (Guidelines for the Development and Biological Evaluation 

of Rodenticides, Paris 1975), och denna metod tillämpades principiellt 

i samaa form i dessa fältförsöken. 

Dödlighetsvärderingar baserades På tv å metoder: -(1) uppkomsten av färska 

råttsgår,på vetemjölfläckar' placerade på olika ställen i försökslokalen 

och (2):genom att mäta konsumtionen av ett bete (annat än de beteslag, 

Born användes som försöksbeten) före och efter behandlingen -Den 

förstnämnda metoden gav naturligtVisendast en:kvalitativ bild av 

ålutresultatet, medan den. sistnämnda visade sig mindre.tillförlitlig 

i de ifrågavarande.förhållandena. FörsöksproCeduren bestod normalt 

:ay.följande tre faser: 

AnDassningsfas, som pågick.Minst'över.en veckoända och under Yilken. 

matskålarna varplacerade i'försökslokalen förseddamed ett bete, som 

icke: användes under senare'faser av försöket. 

Födovalsfas, som normalt pågick över fyra nätter (från måndag till 

fredag) och under vilken råttorna hade fritt vai mellan ett försöksbete 
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och ogiftigt havregryn (från SOK). Betena placerades i glasskålor, som 

sattes på en rund skiva med 6 hål föt att hålla skålen stadigt, giftbete 

och kontrollbete i alternativ ordning (dvs. 3 + 3). Försöksbeten (50 g 
eller 80 g) vägdes och förnyades dagligen. Som smakbarhetsindex anvädes 

förhållandet försöksbete/kontrollbete (%).' 

(3).  "No-choicen-fasen, som naturligtvis inte var identisk med "no-choice"-

situationen i laboratorieförhållanden, under vilken endast giftbete var 

tillgängligt för råttorna. Vägningar utfördes dagligen under den första 

4-dagarsperioden, men själva giftbehandlingen fortsatte ofta upp till en 

månad eller längre. 

Försöken omfattade tv å serier med olika frågeställningar: den första, 

som utfördes på senhösten 1976 och 1977 (Jan. 1978 medräknad), bestod 

av egentliga prövningsförsök av handelspreparat, den andra på senhösten 

1978 var avsedd för att få fram evtl. skillnader i smakbarheten och 

effekten av tv å konventionella (warfarin och kumåtetraly1) och en gy 
(difenakum) rodenticid. 	• 

Resultat av den första serien har sammanställts i tabell 1; mera detaljerade 

informationer finns i bilagor A- M. I tabell I har angivits antalet 

lyckade försök (totala antalet försök inom parentes) och medeltalet 

6. E. av individuella smakbarhetsvärden för 6 färdiga antikoagulantbeten 

- F),.3 beten (G -1) blandade av pulverformiga antikoagulantkoncentrat 
i havregryn, 1 calciferolbete (K) och 2 färdigbeten (L, M) innehållande 

akutgifter (alfaklorohydrin, pyriminil). 

Smakbarhetskillnader har åskådliggjorts i fig. 1, där medelvärden för 

smakbarhet (vertikalaxeln) och dess 95 % konfidensintervaller har 
betecknats för var och en av försöksbetena. 2& grund'av en betydlig 

spridning kari preparaten ej placeras i en klar rangordning. Dock är det 
synbart lätt att bedöma, vilka av de prövade betena (de 6 första) som 

Iigger ovanför det tröskelvärde (15 % smakbarhet = horisontallinje i 
bilden), som tidigare tillämpats för godkännande av handelspreparat, 

vilka som var under detta tröskelvärde (3 sista). Akutgifternas 

emakbarhet kan inte jämföras direkt med de kroniskas; därför har denna 

beten ej medtagits i fig. 1. Dock kan man dra den slutsatsen, att 

wriminilbetet (1Ncor) var tämligen bra medan tydliga smakbarhetsproblem 

fanns hos alfaklorohydrin (Epibloc). 

I den andra serien användes havregrynspreparat med tre olika verksamma 

substanser; därtill prövades en ny formulat av ett pelleterat difena- 



-kumbete ("Ratak-erikoissyötti").. Emedan försöksbetena var tillverkade av 

.tre firmor och sålades bestod av,havregryn av tre olika ursprung, testades 

dessa havregrynsorters smakbarhet först. Det uppenbarades att skillnader - 

mellan haVregrynen var, rätt ~kanta tabell 2). 

De egentliga testresultaten i tabell 3 (mera detaljerade informationer 
i bilagor N - T) visar en tydlig trend: warfarinbetena har en lägre 
smakbarhetsnivå än kumatetralyl- och difenakumbeten. Preparat inne-

hållande samma verksamma substanser tycks företräda i den preferens-

ordning man kunde vänta sig på grund av betegrynens smakbarhet. De i 

fig. 2 visualiserade resultaten visar dock, att skillnaderna mestadels 

inte är statistiskt signifikanta. Ett par ytterligarS kommentar bör 

tilläggas: 
Den nyformulerade "Ratak-erikoissyötti" visade skenbart bättre smakbarhet 

än det tidigare prövade formulatet. Det finns dock anledning att misstänka, 

att "förbättringen" till stor del förorsakades av råttornas vana att 
gömma bete i förråd. 

Av Kemiras två warfarinbeten var det, som var tillverkat av mikro-
inkapslat warfarin ("Rotax-kapselisyötti"), inte alls bättre än den sota 

tillverkats av icke inkapslat warfarinpulver ("Rotax-pölytekonsentraatti"). 

Detta betyder att antagandet att smakbarheten förbättras genom. inkapslingen 
ej Mr något stöd av dessa försök. 

De allmänna slutsatser, sota man kan dra av den här rapporterade försöks-
serien är sota följande: 

(1) Det är möjligt att utföra smakbarhetstester av råttbekämmingspreparat 
i fältförhållanden, men man måste vara beredd på en stör proportion 

-misslyckade försök och en betydlig:spridning av försöksresultaten, 

omständigheter, sota i sin ttr leder t.i.11 en stor arbetsinsats och 

förhöjda bekonstnader jämfört med laboratorieförsök. - 

(2) Effektivitetstester i fältförhållanden. tycks inte lyckas särskilt 

bra med handelspreparai,:med andta ord, man kan ytterst sällan vänta 
sig en gOd bekämpningseffekt inom en:rimlig tidintervall vid användingen 
av färdigbeten i lantbruksegendomår. 

Kolumner i bilagatabeller har följande:betydning: 
1 = försökslok,al.oth startdatum 
2 = konsumtionen av försöksbetet under valförsöksfasen 

.3 = konsumtionen av giftfriahavregiyil under valförsöksfasen 
4 = smakbarhets-% 	• • 5 . konsumtionen av giftbete.under. en'4-dagars. "no-choice"-period 
6 	motsvarånde.iakttagelser sota i r% ota konsumtionen har inte-mätts 

(endast + eller -; gäller vanligen tidewefter de två - första- veckorna) 
= bekämpningseffekt: kvalitativt (+ eller -) konstaterande av förekomsten 
av råttspår på- vetemjölfläckar efter behandlingen. 

8 . antaletfhittade döda råttor.  



KOTIHIIREN, MUS MUSCULUS L., TORJUNTAKOKEET LABORATORIO-

OLOSUHTEISSA 

SAMMANFATTNING: LABORATORIEFÖRSÖK MED HUSMUS, MUS MUSCULUS 

ARVO MYLLYMÄKI 



KOTIHIIREN, MUS MUSCULUS L., TORJUNTAKOKEET LABORATORIO-OLOISSA 

Johdanto  

'Tässä raportissa selostettavissa kotihiiren (Mus musculus) torjuntakokeis-
sa on ollut useita rinnakkaistavoitteita. Ensisijaisesti ne ovat olleet 

virallisiin tarkastuskohteisiin ilmoitettujen valmisteiden biologisen 

tehon ja käyttökelpoisuuden- testejä; tässä mielessä on kokeiltu val-

miita syöttejä- ja syöttien valmistamiseen käytettäviä konsentraatteja 

sekä pölytteitä.-Muutamissa kokeissa on testattu uusia formulaatteja 

aikaisemmin kokeilluista, mutta syystä tai toisesta puutteellisiksi 

katsotuista valMisteista. 

Eräissä koesarjoissa on kokeiltu myös.  sellaisia uusia tehoaineita, 

joita ei ole vielä ilmoitettu virallisiin kokeisiin tai joiden osalta 

virallinen ilmoitus on tehty vasta koe-ajankohdan jälkeen: Tämä on 

nähty välttämättömäksi -sen vuoksi, että esim. elintarviketeollisuudessa 

toimivat ammattidesinfioijat ovat toistuvasti valittaneet rekisterissä 

olevien valmisteiden heikkoa tehoa kotihiireen. Kun myös ulkomailta 

on saatu tietoja samansuuntaisista vaikeuksista, tuhoeläintutkimus-

laitos on pyrkinyt kattoittamaan mahdollisimman monen potentiaalisen 

hiirenmyrkyn käyttökelpoisuutta. Mahdollisuuksien mukaan on pyritty 

tekemään vertailevia koesarjoja, joissa on ollut rinnan kaupassa olevia 

ja uusiå tehoaineita. Viimeksi (1979) suoritetuissa kokeissa on lisäksi 

ollut mahdollista testata eri tehoaineita ja niiden erilaisia käyttömuo-

toja kahteen eri hiirikantaan (TUKO, OTK). Kotihiiren osalta tämän-

kaltaiset kokeet muodostavat vastaisuudessa kauppaValmisteiden käyt-

tökelpoisuuden seurannan rungon. Jo nyt alkaa olla riittävästi koe-
tuloksia valmistevalikoiman perusteellisen tarkistuksen pohjaksi. 

Kokeissa käytetyt valmisteet  

2.1. Valmiit syötit  

Alphakil on RentOkil Laboratories Ltd:n valmistama 40--g/kg alfaklosaloosia 

sisältävä syötti, joka ilmoitettiin 19.7.1967 virallisesti tarkastetta-

vaksi hiirien torjuntaan sisätiloissa. Alkuperäisen syötin huonon mait-

tavuuden vuoksi syötistä on myöhemmin toimitettu kaksi uutta formulaattia 
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(1978 ja 1979). 
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Dpibloc on Gametrics Ltd:n toimittamasta tehoaineesta Suomessa valmis-

tettu, Martti Kormanon maahantuoma alfaklorohydriiniä 10 g/kg sisäl-

tävä kauraryynisyötti, joka ilmoitettiin 24.8.1976 virallisesti tar-

kastettavaksi "jyrsijöiden torjuntaan". 

Vacor RH-787 on Farmos Oy:n valmistama pyriminiilisyötti, joka ilmoi-

tettiin 7.5.1976 20 g/kg tehoainetta sisältävänä virallisesti tarkas-

tettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. Kokeet on kuitenkin suoritettu 

valmistajan myöhemmin toimittamalla, pyriminiiliä 5 g/kg-sisältävällä 
syötillä. 

Ratak-syötti on Berner Oy:n valmistama, difenakumi 0.05 g/kg sisältävä 

valmis syötti, joka ilmoitettiin 27.8.1975 virallisesti tarkastettavaksi 

rottien ja hiirien torjuntaan. 

Ratak-erikoissyötti on ICI:n valmistama ja Berner Oy:n maahantuoma, di-

fenakumia 0.05 g/kg sisältävä)pelletoitu syötti, joka ilmoitettiin 

30.3.1976 virallisesti tarkastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 

Kokeessa käytettiin kuitenkin uutta v. 1978 toimitettua formulaattia. 

Rakumin-Morte-syötti on Berner Oy:n valmistama kumatetralyyliä 0.5 g/kg 

sisältävä kauraryynisyötti, joka on rekisteröity rottien ja hiirien tor-

juntaan. Valmistetta käytettiin kokeissa vertailuaineena. 

Maki on Farmos Oy:n valmistama bromadioleenia 0.05 g/kg sisältävä vilja-

syötti, joka ilmoitettiin virallisesti tarkastettavaksi rottien ja hii-

rien torjuntaan 29.1.1980. 

"42" -Extra-nestesyötti on Farmos Oy:n valmistama varfariinia 0.3 g/kg 
sisältävä neste, joka ilmoitettiin 22.9.1975 virallisesti tarkastetta-

vaksi rottien ja hiirien torjuntaan. 

2.2. Konsentraatit  

Vacor Tracking Powder on Rohm & Haasin valmistama pyriminiiliä 100 g/kg 

sisältävä pölyte, jota käytettiin vain Dölytekokeissa. 

Ratak-jauhe  on ,ICI:n valmistama ja Berner Oy:n maahantuoma, difenakumia 

1 g/kg sisältävä jauhe, joka ilmoitettiin 27.8.1975 virallisesti tar-

kastettavaksi rottien ja hiirien torjuntaan (a) "syöttijauheena sekoi-

tettuna syöttiaineeseen 1:19" ja (b) sirotteena levitettynä rottien 

ja hiirien koloihin ja kulkuteille". Valmistetta on kokeiltu syötti- 
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jauheesta valmistettuna kauraivynisyöttinä (0.05 g/kg tehoainetta), ja 

sellaisenaan pölytteenä. 

Rakumin-;iauhe on Bayer Ag:n valmistama ja Berner Oy:n maahantuoma rot-

tien ja hiirien torjuntaan pölytteenä ja sekoitejauheena rekisteröity, 

kumatetralyyliä 7.5 g/kg sisältävä rotanmyrkkytiiviste. Valmistetta 
käytettiin vertailuaineena sekä sellaisenaan (pölytekokeet) että kau-

raryynisyöttinä (t.a. 0.5 g/kg). 

Rotax-nölytekonsentraatti on Kemira Oy:n valmistama, varfariinia 7.5 g/kg 
sisältäVä. rotanmyrkkytiiviste,.joka ilmoitettiin 4.1.1977 virallisesti 

tarkastettavaksi rottien ja hiirien.torjuntaan (a)'"pölytteenä sellai-

senaan rottien käytäviin puhallettuna" ja (b) 'laimennettuna 0.05 %.ksi 
tavanomaisten syöttien tapaan".. Kokeiltu kauraryyllisyöttinä (t.a. 0.5 

g/kg) sekä, sellaisenaan pölytteenä. 

Brodifacoum 0.1 % Powder Concentrate on ICI:n valmistama brodifakumia 

1 g/kg sisältävä jauhe, jota kokeiltiin sellaisenaan pölytteenä 'sekä 

0.02 g/kg että 0.05 g/kg sisältävinä kauraryynisyötteinä ja 1 g/kg 
sisältävänä pölytteenä. 

Ratak-neste on ICI:n valmistama ja Berner Oy:n maahantuoma difenakumia 

0.5 g/kg sisältävä neste, joka ilmoitettiin virallisesti tarkastetta-

vaksi 29.2.1980 hiirien ja rottien torjuntaan "sekoitettuna suhteessa 

1:9 jyrsijöiden juomaveteen ja syöttiainekseen". Käytettiin kokeissa 
laimennettuna juomana (0.05 g/kg). 

Rakumin-neste on Berner Oy:n valmistama 0.5 g/kg kumatetralyyliä sisäl-

tävä nestesyötti, joka on rekisteröity rottien ja hiirien torjuntaan. 
Käytettiin sellaisenaan vertailuaineena. 

_Brodifacoum 0.25 % Liouid Concentrate on ICI:n valmistama)brodifakumia 
sisältävä neste, jota käytettiin kokeissa 0.02 g/kg ja 0.05 g/kg te-
hoainetta sisältäneinä juomasyötteinä. 
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3. Koemenetelmät  

3.1. Yleiset edellytykset  

Käytettävissä olleet laboratoriotilat, välineistö ja eläinmateriaali 

ovat aiheuttaneet joitakin menetelmällisiä rajoituksia: 

Häkkipulan vuoksi on operoitU yksilötestien sijasta kahden, joskus 

kolmen tai • neljänkin eläimen ryhmällä. 

Eläinmateriaalin säästämiseksi maittavuus- ja tehotestit on usein 

yhdistetty kahdeksi peräkkäiseksi, viikon pituiseksi jaksoksi (valinta-

jakso + pakkosyöttöjakso), jolloin samoilla koe-eläimillä on saatu mah-

dollisimman taloudellisesti välttämättömät tiedot kauppavalmisteiden 

rekisteröintipäätöksiä varten. 

Työvoimavaikeuksien vuoksi on luovuttu viikonloppupäivystyksestä, 

mikä on puolestaan johtanut siihen, että sekä valinta- että pakkosyöt-

töjaksolta on saatu päivittäiset mittaustulokset vain 4 vrk:n ajalta, 

vaikka käsittely on itse asiassa jatkunut samanlaisena yli mittausjak-

soa seuranneen viikonvaihteen. 

Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaa 21.vrk:n pituista 

resistenssitestiä ei ole käytetty sellaisenaan kahdesta *syystä: sen 

vaatiman työ- ja materiaalikapasiteetin vuoksi sekä siksi, että uusien 
ns. toisen sukupolven antikoagulanttien tulo markkinoille on tehnyt 

.testin kaavamaisen soveltamisen epätarkoituksenmukaiseksi. Käytännön 

kannalta voitaneen kahden viikon (valinta + pakkosyöttö) syöttöjakson 

kuitenkin katsoa antavan oikeasuuntaisen ja varsin luotettavan kuvan 

testattujen hiirikantojen kestävyydestä kokeiltuja antikoagulantteja-
vastaan. * 

.3.2. Koe-eläimet  

Kokeissa käytettiin yksinomaan villejä kotihiirikantoja: 

TUKO-nimikkeellä varustettu hiirikanta polveutui Vantaan Hämeenkylässä 

sijaitsevasta siemenvarastosta kesällä 1975 ja 1976 pyydystetyistä yk-
silöistä. Alkueräpopulaatio oli ollut pitkän aikaa varfariini- ja 

kumatetralyylisyötityksen kohteena. Laboratoriokantaa täydennettiin 

kesällä 1978 samasta populaatiosta pyydystetyllä hiirellä, josta osa 
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käytettiin 1- 2 kk:n pituisen totutusjakson jälkeen liitteissä B, 

LI ja LII selostettuihin kokeisiin, loput sulautettiin alkuperäiseen 
TUKO-kantaan. 

OTK-nimikkeellä varustettu hiirikanta oli peräisin kesällä • 1978 toisesta 
siemenvarastosta Helsingin Katajanokalta pyydystetystä näyte-erästä. 

Myös tämä hiirikanta oli ollut jatkuvan 

syötityksen kohteena, ja" siitä hankittiin.  näyte nimenomaan siksi, että 

kannassa oli syytä epäillä pitkälle kehittynyttä antikoagulanttiresis-
tenssiä. 

Yleisenä periaattena on ollut, että kerran laboratoriokäsittelystä sel-

vinneitä yksilöitä ei ole käytetty toistamiseen täåsä raportissa se-

lostettavissa kokeissa. Osittainen poikkeus tästä säännöstä oli, että 

liitteissä C ja LIII käytettyjen yksilöiden joukossa on saattanut olla 

joku 10 kk aikaisemmin suoritetuista alfåk1Orohydriini- tai pyriminiili-

_käsittelyistä (liite B) selvinnyt yksilö (tässä kokeessa olleita eläimiä 

ei merkitty yksilöllisesti), vaikka pääosan käsittelyryhmistä muodos-

tivatkin Mainituista kokeista selvinneiden yksilöiden jälkeläiset 
(alfaklorohydriini:.  D, pyriminiili: LIII). Suoritettujen kokeiden luon-

teen ja käytettyjen tehoaineiden erilaisuuden vuoksi tällä seikalla 
ei varmaankaan ole ollut vaikutusta koetulokseen. 

Koe-eläimet siirrettin kasvatushäkeistä koehäkkeihin yleensä useita päi-
viä ennen käsittelyjen alkamista. Käsittelyryhmät pyrittiin saamaan mah-

. dollisimman samanlaisiksi sukupuoli- ja kokojakauman jne. puolesta. Eläi-

met punnittiin ainakin kokeen alkaessa ja säännöllisen tarkkailujakson 

päättyessä (tai kuoltuaan), joissakin kokeissa jopa päivittäin. Kan-

tavien naaraiden käyttöä pyrittiin johdonmukaisesti välttämään. 

Elossa säästyneitä yksilöitä on pidetty tarkkailun alaisina usein var-
sinaisen koejakson päätyttyäkin; tästä on aina maininta liitetaulukon 

_tekstissä. Käsittelystä selvinneistä muodostettiin myöhemmin lisään-

tymisryhmiä "resistenttien" kantojen'kasvattamistasekä vastaisia tes-
tejä varten. 

3.3. Kokeen suoritus  

Koehäkit. Koehäkeinä on käytetty 38 x 54 x 24 cm:n suuruisia muovi-

astioita, joiden katto on 5 mm:n seulaverkkoa. Koetilanteessa häkissä 
on ollut pohjalla ohut kerros sahanpurua sekä pesänä kumollaan oleva 

kukkaruukku. 
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Kuivasyöttikokeet. Valintatilanteessa häkin toiseen päähän sijoitettiin 

rinnan 2 syöttimaljaa, joista toisessa oli kokeiltavaa syöttiä 10 g/eläin/ 

vrk, toisessa sama määrä vertailusyöttinä käytettyä kåuraryyniä. Syö-
tit punnittiin ja täydennettin päivittäin (4 vrk), ja maljojen_paikat 
vaihdettiin samalla. Pakkosyöttitilanteessa kokeiltavaa,myrkkysyöttiä 

annettin ainoana ruokana 10 g/eläin/vrk. Syötin kulutus punnittiin päi-. 

vittäin (4 vrk) ja syöttierät täydennettin, kuten edellä. Juomavettä oli 
koe-eläinten saatavilla koko ajan.. 

Nestesyöttökokeet.Koe suoritettiin periaatteessa samalla tavalla kuin 

kuivasyöttikoe. Kokeiltava myrkkyjuoma ja vertailukohteena ollut puhdas 

vesi pantiin 250 ml:n suuruisiin, asteikoilla varuStettuihin juotto-
pulloihin, joiden korkin läpi tulevat pipetit pistettiin verkkokannen 

läpi sitoen ne sellaiselle korkeudelle, että hiiret ulottuivat hyvin 

'juomaan, mutta pipetti ei saanut pohja- eikä laitakosketusta. Käytetty 

nestemäärä luettiin päivittäin asteikosta. Nestesyöttikokeiden aikana 
eläimet saivat normaalia laboratorioruokaa. 

Pölytekokeet. Pölytekokeissa häkkiin sijoitettiin 6 x 6 x 30 .em:n suurui-

nen muoviputki, jonka sisällä oli irrallinen 3-osainen syöttiastia. 

Keskimmäiseen kuppiin sijoitettiin normaalia laboratorioruokaa, sen mo-

lemmin puolin oleviin kuppeihin kokeiltavaa pölytettä. Ruoka- ja pölyte-

täydennykset sekä muut havainnot tehtiin työviikon aikana päivittäin., 

Viikonlopun ajaksi koe-eläimille snnettin lisäruokaa erilliseen maljaan. 
Juomavettä oli koko ajan saatavilla. 

3.4. Tulosten käsittely 

Rekisteröitävän ja siten kauppaan tulevan hiirensYötin käyttökelpoisuuden 

tärkeimpiä kriteerejä on syötin maittavuus. Sitä on mitattu %-indeksillä: 

100x 4 vrk:n kUmulatiivinen syötinkuiutus 

 

4 vrk:nkumulatiivinen vertailusyötinkulutus 
Syöttien täysin objektiivista, tilastollista maittavuusvertailua haittaa 

.se, että samassa häkissä olleiden yksilöiden makuerot 'ja ainakin osaksi 

niistä johtuva eriaikainen kuolema ilmeisesti kasvattavat hajontaa enem-
män)kuin mitä Yksilöiden välinen vaihtelu pelkästään tekisi. Tästä syys-
tä tulokset on esitetty pelkästään koekohtaisina keskiarvoina. 

Biologisen tehon ensisijaisena mittana on käytetty kokonaiskuolleisuutta 
säännöllisen tarkkailujakson aikana (tavallisesti n. 2 viikkoa). Tästä 

kaavasta poikkeavat tulokset on erikseen selostettu liitetaulukoiden 
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teksteissä. Käytetystä koejärjestelystä johtuen keskimääräinen kuolin-

aika on arvostelukriteerinä luotettavampi pakkosyöttökokeissa kuin yh-

-distetyissä valinta- ja pakkosyöttösarjoissa. 

4. Koetulokset  

4.1. Akuuttimyrkyillä tehdyt kokeet  

Alfakloraloosisyötti (liite A). Koetulökset osoittavat varsin vakuutta-

vasti, että uudet (1978, 1979) formulaatit eivät olleet maittavuudeltaan 

parempia kuin alkuperäinen, v:sta 1968 varastossa'I'Didetty.syöttierä. 

Myöskään kuolleisuusluvuissa tai keskimääräisisaä kuolinajoissa ei ollut 

olennaisia eroja. Kaikkien syöttien keskimäärin parempi maittavuus v. 1979' 

suoritetussa kokeessa kuin 1978 tehdyssä kokeessa lienee pelkkä sattuma. 
Kun åkuuttimyrkyn kyseessä ollen suhteellisen pitkä syöttijakso ei tuonut 

100 %:n torjuntatulosta edes pakkosyöttöä käytettäessä, valmisteella tus-

kin voidaan odottaa saatavan tyydyttäviä tuloksia käytännön olosuhteissa. 

Alfaklorohydriinisyötti (liite B). Myös alfåklorohydriinisyötin maittavuus 

ja teho osoittautuivat riittämättömiksi..Erityisesti on huomattava, että 

alunpitäen kemosterilanttina markkinoille tarjottu valmistå ei edes 

steriloinut käsittelystä eloonjääneitä koiraita, mikä ilmenee siitä, että 

'niiden jälkeläisiä riitti n. vuotta myöhemmin yhteen koko käsittelyyn. 

Pyiiminiilisyötti (liite B). osoittautui' huonosti maittavaksi. Myös teho 

jäi pakkosyöttötilanteessakin heikoksi. 

Pyriminiilipölyte (liite LI) 	osoittautui lähes täysin tehottomaksi. 

Käsittelystä elossa selvinneet yksilöt voivat hyvin ja lisääntyivät nor-

maalisti. 

Kaikissa akuuttimyrkkytesteissä käytettiin samaa hiirikantaa (TUKO). 

4.2. Antikoagulanttisvöttien maittavuus  

Taulukkoon 1 ofi koottu antikoagulantteja sisältäneiden kuivien syöttien 

ja nestesyöttien maittavuusindeksit (% vertailusyötin maittavuudesta) 

liitetaulukoissa.yksityiskohtaisesti selostetuista kokeista. Tuloksista 

voidaan tehdä ainakin seuraavat johtopäätökset: 
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Taulukko 1. Eri antikoagulantteja sisältäneiden valmiiden syöttien, jauhemaisista tiivisteistä val-

mistettujen kaurary-y\nisyöttien ja nestesyöttien maittavuusarvo (%) vartailuaineina käytettyihin 
kauraryyniin ja veteen verrattuna. "Kokeiden lukumäärä"-sarakkeessa on culkuihin merkitty viitteet 

vastaaviin liitetaulukoihin. 

Valmista 	Hiirikanta Kokeiden 	Koe-eläinten 	Maittavuus-% 
lukumäärä 	määrä 

2 	3 
	

4 	5 

Valmiit svätit: 

Rakumin-Morte-syötti (Berner) 	TUKO 	2 (CII,CIII) 	. 20 
(kumatetralyyli 0.5 6/kg) 

Ratak-erikoissyötti (ICl/Berner) 	TUKO 	1 (D) 	12 
(difenakumi 0.05 6/k6) 

Ratak-syötti (Berner) 	TUKO 	3 (CI, CII, CIII) 	28 
(difenakumi 0.05 -6/k6) 

62.9, 59'6  

- 14.8 

51.1, 42.9, 56.9 

Sekoitejauheestn valmistetut syötit: 

Ratak-jauhe (ICl/Berner) 	TUKO 	1 (CI) 	8 	48.6 
(syötti: difenakumi 0.05 6/kg) 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	TUKO.  , 1 (1) 	12 	- 138.9 • 
Concentrate (ICI) 	' 
(syötti: brodifakumi 0.02 6/kg) 	OTK 	1 (1) 	. 12 	• 	53.1 

Nestesyötit: • 

"42-Extra-nestesyötti (Farmos) 	TUKO 	1 (F) 	12 	34.5 
(varfariini 0.3 g/kg) 
Rakumin-neste (Berner) " 	TUKO 	1 (F) 	12 	. 	- 9.0 
.(laimennettu juoma: 
kumatetralyyli 0.5 6/kg) 

Ratak-neste (ICl/Berner) 	TUKO 	1.(F) 	12 	12.5 
(laimennettu juoma: 
difenakumi 0.05 6/k6) 

Brodifacoum 0.25 % Liquid 	TUKO 	.1 .(11I) 	12 	98.6 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu juoma: 	OTK 	1 (HI) 	' 	10 	94.2' 
brodifakumi 0.02 6/k6) 

Brodifacoum 0.25 % Liquid 	TUKO 	1 (HII) ' 	10 	194.1 
Concentrate (ICI) 
.(laimennettu juoma: 	OTK 	1 (HII) 	10 	98:8 

- brodifakumi 0.05 g/k6) 

.(1)Uusia tehoaineita difenakumi ja brodifakumi sisältävät kuivat syö-
tit olivat maittavuudeltaan yleensä varsin hyviä, samantasoisia tai 

jopa parempia kuin aiemmin.rekisteröity, vertailuaineqna käytetty kuma-

tetralyylisyötti. Ainoa selvä poikkeus oli "Ratak-erikoissyötti" (uu-
si formulaatti), joka oli maittavuudeltaan selvästi muita antikoagulant-

tisyöttejä heikompi. Lisäksi hiiret levittivät tätä syöttiä päivittäin 

ympäri häkkiä tai varastoivat sitä pesäänsä. 

(2) Nestesyöteissä maittavuusarvot hajosivat odottamattomalla tavalla: 

heikoimmin sijoittuivat rekisteröity kumatetralyylineste ja virallisiin 

kokeisiin ilMoitettu difenakumineste, kun taas kaupassa jo oleva varfa-

riinineste maistui kohtalaisesti. Ehdottomasti parhaat maittavuusarvot 
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sai brodifakumineste, jopa niin että väkevämpi konsentraatti (0.005 %) 

oli laimeampaa (0.002 %) parempi. 

. (3) Brodifakumin sijoittuminen sekä kuivien että nestesyöttien mait-

tavuusasteikon kärkeen ei voi olla pelkkä sattuma; yli 100 % maitta-

vuusarvot ilmentävät mitä todennäköisimmin suoranaista houkutusvai-

kutusta. Eri hiirikantojen mahdollisista makueroista ei voida tehdä 

varmoja päätelmiä, mutta TUKO-kannassa on havaittavissa ainakin näen-

näinen taipumus suosia brodifakumi-syöttejä enemmän kuin OTK-kanta. 

4.3. Antikoagulanttisyöttien teho  

Yksittäisissä kokeissa eri valmisteilla ja tehoaineilla saadut teho-

prosentit on laskettavissa liitetaulukoissa esitetyistä kuolleisuus-

luvuista (ilmoitettu erikseen valinta- ja pakkosyöttöjaksoille). 

Taulukossa 2 biologisen tehon indeksinä käytetyt kuolleisuusprosentit 

on laskettu tehoainekohtaisesti erikseen kummallekin käytetylle hii-

rikannalle (TUKO, OTK) sekä käyttömuodon mukaan eriteltyinä. Tulok-

sista voidaan tehdä ainakin seuraavat johtopäätökset: 

Varfariini- ja kumatetralyylisyötit tehoavat kumpaankin hiirikan-

taan heikommin kuin ns. "toisen sukupolven" antikoagulantit, difena-

kumi ja brodifakumi. Vm. ryhmään luettavista uusista antikoagulanteista 

bromadioleeni ei näytä varfariinia tehokkaammalta (käytettävissä on to-
.sin vain yksi koetulos). 

Varfariini- ja kumatetralyyli-nesteillä saatiin selvästi huonompi 

torjuntatulos nestesyöttejä kuin kauraryynisyöttejä käytettäessä. Vas-

taavaa eroa ei ole havaittavissa difenakumin ja brodifakumin kohdalla. 

Käytetyistä kahdesta hiirikannasta TUKO-kanta näyttää kaikkia anti-
" koagulantteja vastaan lievästi kestävämmältä kuin OTK-kanta. Erot ei-
vät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. 

Brodifakumin osalta eri pituisten syöttöjaksojen antamat tehopro-
sentit menevät osaksi ristiin, niin että pidemmän syöttijakson.ei voi-

da tämän aineiston perusteella 'sanoa antavan parempaa torjuntatulosta 

kuin lyhyemmän, ts. brodifakumilla voitaneen kertakäsittelyllä saada lä-
himain sama torjuntatulos kuin "normaalilla" toistokäsittelyllä. Sama' 

koskee kokeessa käytettyjä tehoainepitoisuuksia: 0.02 ja 0.05 g/kg 

tehoainetta sisältäviä syöttejä ei voida asettaa tehon Perusteella 
paremmuUsjärjestykseen. 
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Taulukko 2. Tiivistelmä eri antikoagulanttien tehosta kotihiireen (Mus musculus). Tehoprosentit 
laskettu erikseen kahdelle testatulle.  hiirikannalle (TUKO, OTK), ja ne perustuvat yleensä n. 2 

viikon käsittelyjaksoon (brodifakumin osalta "akuuttikäsittelyn" tulokset ilmoitettu erikseen). 

Teho-% laskettu kuolleiden ja kokeissa mukana olleiden yksilöiden summattujen lukumäärien mu-

kaisesti. Kokeiden lukumäärän jälkeen merkityt kirjainsymbolit viittaavat vastaaviin liite-

taulukoihin. 

Tehoa inc . Hiirikanta 

1 

TUKO 
Kokeiden" 	Koe-eläinten 
lukumäärä 	lukumäärä 

2 	 3 

Teho-% 

14. 

OTK 
Kokeiden 	Koe-eläinten 
lukumäärä lukumäärä 

5 	6 

Teho-% 

7 

Kuivat nyötit: 

Varfariini 1 (E) 12 58.3 

Kumatetralyyli 3 (cii, cm, K) 30 66.7 1 (E) 12 72.7 

Difenakumi 5 (ci, en, cm, II, K) 50 87.9 1 (E) 12 100.0 

Brodifakumi (kumulat.) 4 (GI, GII, 	I, K) 43 93.4 3 (G1, GII, I) 34 100.0 

Brodifakumi (akuutti) 2 (GII, K) 19 89.5 1 (GII) 10 100.0 

Bromadioleeni 1(K). 10 20.0 

Nestesyötit: 

Varfariini 1 (P) 12 16.7 

Kumatetralyyli 1 (F) 12 .16.7 

Difenakumi • 1 (F) 12 100.0 

Brodifakumi (kumulat.) 2 (HI, HII) 22 81.8 . 2 (HI, HII) 20 95.0 
Brodifakumi (akuutti) 1 (Eli) 10 90.0 

Pölytteet: 

Varlariini 2 (LI, LIII) 15 7.1 
Kumatetralyyli 2 15 13.3 
Difenakumi 3 (LI, LII, LIII) 21 90.5 
Brodifaktua'i 1 (LIV) 12 90.9 1 (LIV) 12 91.7 

4.4. Antikoagulanttipölytteiden teho  

Neljästä kokeillusta antikoaculanttipölytteestä (taulukko 2, liite L) 

kahden (varfariini- ja kumatetralyylipölytteen) teho oli erittäin 

heikko, ja vain "toisen sukupolven" antikoagulantteja sisältävät di-

fenakumi- ja brodifakumipölytteet antoivat tyydyttävän torjuntatulok-

sen. On myös huomattava, että samaa tehoainetta "normaalimäärät" si-
sältäneistä vralmisteista eri - käyttömuodot asettuvat "vanhojen" anti-

koagulanttien osalta tehon puolesta melko selvästi järjestykseen kui-
vasyötti > nestesyötti -;->pölyte. "Toisen skukupolven" antikoagulant-

. tien.osalta. tällaista rankijärjestystä ei voida ainakaan selvästi 
osoittaa. 



5. Tulosten arviointi  

.Koetulokset osoittavat oikeaksi ammattidesinfioijien väitteet, että 

nykyisillä kauppavalmisteilla ei yleensä saada kotihiireen hyvää 

torjuntatulosta ja että tämä asiantila johtuu nimenomaan käytössä 

olevien tehoaineiden puutteellisesta tehosta. Vaikka kaikki meillä 

i'ekisteröidyissä valmisteissa esiintyvät tehoaineet (esim. Tyrano-

kumariini ja klorofasinoni) eivät olleet kokeissa mukana ja vaikka . 

suoritetut testit tapahtuivat voittopuolisesti yhtä hiirikantaa 
käyttäen, tämä johtopäätös voitaneen kirjallisuUstietojen ja ken-

tällä tehtyjen havaintojen perusteella yleistää kaikkia ennen v. 1979 

Suomessa rekisteröityjä rotan- ja hiirentorjunta-aineita koskevaksi. 

Nykyisiä parempia torjunta-aineita etsittäessä voitaneen aluksi sul-
kea- pois kaikki kolme tässä raportissa esitellyissä kokeissa mukana-
ollutta varsinaista akuuttimyrkkyä: alfakloraloosi, alfaklorohydriini 

ja pyriminiili (pyriminiilin rekisteröintihakemus on valmistajan aloit-
teesta peruutettu). Koetulosten ja esim alfäkloraloosin käyttöä 

rajoittavien lämpötilavaatimusten perusteella mikään näistä ei olisi 

käytännön torjunnassa esim. kUmatetralyylisyöttejä parempi tai edes.  
niiden veroinen. 

Kokeilluista "toisen sukupolven" antikoagulanteista kaksi, difenakumi  

ja brodifakumi. ovat osoittautuneet suoritetuissa kokeissa selvästi 

kaupassa olevia antikoagulantteja tehokkaammiksi. Kun kummankaan 

kohdalla ei ole ilmennyt myöskään maittavuusongelmia - brodifakumilla 
tuntuu olevan jopa houkutusvaikutusta -, lähitulevaisuuden hiiren-

torjunta olisi kaiketi rakennettava näiden kahden uuden antikoagulan-

tin sekä mahdollisesti koesarjasta puuttuneen kalsiferolin (D-vita-
miini) varaan. Joillekin difenakumivalmisteille onkin jo myönnetty 

myyntilupa, mutta niitä ei vielä ole ollut käytännön torjuntaan saa- 
tavissa. 

"Toisen sukupolven" antikoagulanttien käyttöönottoon vaikuttavat tor-
juntatehon ohella luonnollisesti myös toksikologiset näkökohdat. 

Itse'tehoaineiden toksisuusarvot voivat näyttää jo käytössä oleviin 

antikoagulantteihin verrattuina peloittavilta, mutta käytännön tor-

junnassa esirrityvien syöttöväkevyyksien tasolla erot tasoittuvat 
huomattavasti. 

80 
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Difenakumisyötit (0.05 g/kg) ovat esim.,varfariinisyöttejä (0.5 g/kg) 

vaarallisempia vain kaniineille ja siipikarjalle, kun taas mm. sikoihin 

ja kissoihin kohdistuva riski olisi kirjallisuustietojen perusteel-

la pienempi kuin varfariinisyöttejä käytettäessä. Drodifakumisyötti 

(0.02 g/kg) Olisi puolestaan huomattavasti varfariinisyöttiä vaa-

rallisempi kaniineille, koirille ja siipikarjalle, mutta sen aiheut-

tama riski esim. sioille ja kissoille pienempi kuin varfariinisyötin. 

Kalsiferolista on tarkkuusarvoja niukasti käytettävissä, muuta ai-
nakin koirille se on normaalin tehoainepitoisuuden (1 g/kg) sisältä-

vässä syötissä kaikkia em. antikoagulantteja vaarallisempi. K-vita-
miini on tehokas vasta-aine myös "toisen sukupolven" antikoagulanttien 

aiheuttamia myrkyLystapauksia hoidettaessa. 

Tässä esitetyt koetulokset ovat siksi selvästi suuntaa-antavia, että 

Kasvinsuojelulaitoksessa harkitaan mm, seuraavia toimenpiteitä: 

Kaupassa olevien "vanhojen" antikoagulanttien rekisteröintipää-

tösten uusimista siten, että näitä tehoaineita sisältävät syötit, 

tiivisteet ja pölytteet hyväksytään täst'edes käytettäviksi vain 

rottien torjuntaan. 

Uusia, hiiriin tehoavia tehoaineita sisältävien valmisteiden käyt-

tööntulon helpottaMista esim. siten, että ne rekisteröitäisiin pel-

kästään ammattimaisten desinfijoiden käyttöön, mikäli niiden aihe-

uttamat toksikologiset riskit katsotaan liian suuriksi vapaaseen 

kauppaan laskettuina. 

, (3) Eri tehoaineiden tehon, vertaamista tähänastista useampaan hiiri-

kantaan yleisen "resistenssiasteen"'selville saamiseksi ja uusia 
tehoaineita vastaan mahdollisesti kehittyvän resistenssin seuraami-
seksi. Se että "toisen sukupolven" antikoagulanteillakaan ei lähes-

kään aina saada 100 %:n torjuntatehoa, viittaa siihen, että hiiri-
kannat voivat varsin helposti kehittyä myös näitä tehoaineita kes-
täviksi. Useamman kuin yhden hiiriin tällä hetkellä tehoavan tor-

junta-aineen tulo markkinoille olisi tämän vuoksi mitä suotavinta. 
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Liite A. Eri valmistuseriin kuuluvien alfakloraloosisyöttien maittavuus ja teho kotihiireen (Mus 

musculus). Kokeiden aikana 2 eläintä/häkki. Ensimmäisen kokeen (1978) aikana lämpötilan vaihtelu-
rajat + 10.5 - + 12.5°C, toisen kokeen (1979) aikana ei ollut jatkuvaa lämpötilan mittausta, mut- 
ta lämpötila oli koko ajan lähellä + 10°C. Sarakkessa 4 a 	valintajakso, b = pakkosyöttöjakso. 

Käsittely 	Hiirikanta 	Koe-eläinten 	Kuolleiden 	Keskimääräinen 	Maittavuus 
lukumäärä 	määrä 	kuolinaika 	. % 

1 	 2 	3 	4 	5 	 6 
a 	b 

I Valintalakso 20. - 24.11., pakkosyöttöjakso 25. - 27.11.1978 

+ 7 

+ 9 

+ 0 

5,5. 	• 

6,0 

5.9 

5.2 

5.5 

1,3 

1.1 

8.7 

2.1 

7.9 

Alphakil (Rentokil), erä 1968 	TUKO 
(X-kloraloosi 40 g/kg) 

Alphakil (Rentokil), erä 1978 	TUKO 
(PG-kloraloosi 40 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 

II Pelkkä valintajakso 2. - 7.10.1979 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

0 

0 

9 

8 

Alphakil (Rentokil), erä 1968 	TUKO 
(1X-klor.aloosi 40 g/kg) 

'k 
Alphakil (Rento41), erä 1978 	TUKO 
(oX-kloraloosi 46 g/kg) 

Alphakil (Rentokil), erä 1979 	TUKO 
(«-kloraloosi 40 6/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 

Liite B. Pyriminiiliä ja alfaklorohydriiniä sisältävien kauraryynisyöttien maittavuus ja teho ko-

tihiireen (Mus musculus). Kokeen aikana 2 eläintä crja /häkki. Vålintajakso 10. - 14.7., pakko-
syöttöjakso 15. - 21.7.1978. Sarakkeessa 4 a = valintajakso, b = pakkosyöttöjakso. 

Käsittely 

1 

Hiirikanta 

2 

Koe-eläinten 
lukumäärä 

3 

Kuolleiden 
määrä 

4 
a 	b 

Keskimääräinen 
kuolinaika 

.5 

Maittavuus 

6 

Vacor 1311-787 (Rohm & Haas/Farmos) 
(pyriminiili 5 g/kg) 

TUKO 12 4 + 1 2.0 x)  0.0 x)  

Epibloc (Gametrix/Kormano) 
(alfaklorohydriini 10 g/kg) 

TUKO 
, 12 1 + 7 	• 8.6 13.1 

Käsittelemätön TUKO 12 0 + 0 - 

x) 4/5 kuolleesta kuoli 2 ensimmäisen koevuorokauden aikana, jolloin syötin kulutus oli alle 1.0 g/vrk, 
mikä ei ollut erotettavissa ilman kosteudesta johtuvasta syötin painon vaihtelusta. 
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'Liite C. Difenakumia sisältävien kauraryynisyöttien sekä vertailuaineina käytettyjen samankaltaisten 

kumatetralyylisyöttien maittavuus ja teho kotihiireen (Mus musculus). Kokeen aikana 3(2) (I,III) 

tai 2(II) eläintä/häkki. Sarakkeessa 4 a 	valintajakso, b 	pakkosyöttöjakso. 

Käsittely . 	Siirikanta 	Koe-eläinten 	Kuolleiden Keskimääräinen 
lukumäärä 	lukumäärä 	kuolinaika 

' 1 	 2 	3 	' 	4 	5 
- 	a 	b 

Maittavuus 
% 

6 

I Pelkkä valintajakso 19. - 24..11. viimeinen tarkkailupäivä 3.12.1975 

5.3 

5.9 

8.3 

6.3 

51.1 

48.6 

42.9, 

62.9 

Ratak-syötti (Berner) 	TUKO 	.8 	5 + 3 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

Ratak-jauhe (ICl/Berner) 	TUKO 	8 	4 + 4 
(syötti: difenakumi 0:05 g/kg) ' 

Käsittelemätön 	TUKO- 	8 	0 + 2 

II Valintajakso 1. - 5.(8.) 3., pakkosyöttöjakso 9. - 12.(15.)3.1976 

Ratak-syötti (Berner) 	- 	TUKO 	12 , 	3 + 7 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

RakuminMorte-syötti/Berner 	TUKO ' 	12 	6 + 4 
(kumatetralyyli 0.5 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 	- 	12 	0 + 0 

III Valintajakso 18. - 21.(24.)5., pakkosyöttöjakso 25. - 28.(31.)5.1976  

: Ratak-syötti (Berner) 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

Rakumin Morte-syötti (Berner) 
(kumatetralyyli 0.5 g/kg) 

Käsittelemätön 

TUKO 

TUKO 

TUKO 

8 

8 

8 

. 
 

4 + 4 

1 + 3 

7.5 . 

7.5 

56.9 

59.6 

Liite D. Ratak-erikoissyötti-nimisen- difenakumisyötin (uusi formulaatti) maittavuus ja teho koti-

hiireen (Mus musculus). Kokeen aikana kolme (3) eläintä/häkki. Valintajakso 14. - 18.(21.)5., pakko-

syöttöjakso 22. - 25.(28.)5.1979. Sarakkeessa 4 a = valintajakso, b = pakkosyöttöjakso. Koe-eläimet 

pääasiassa kesäkuussa 1978 alfaklorohydriini-käsittelystä selvinneiden yksilöiden jälkeläisiä; mu-

kana myös muutama mainitussa käsittelyssä mukana ollut eläin. 

Käsittely Hiirikanta Koe-eläinten Kuolleiden Keskimääräinen Maittavuus 
lukumäärä määrä kuolinaika % - 

1 2 3 4 
a 	b 

5 6 

Ratak-erikoissyötti (ICl/Farmos) 
(difenakumi 0.05 g/kg) 

TUKO 12 2 + 8 

x) 

8.8 14.8 

Käsittelemätön TUKO 9 1 + 0 

x) kuollut tapaturmaisesti 



Kuolleiden Keskimääräinen 
määrä 	' 	kuolinaika 
4 	5 

a 	b 

Maittavuus 
% 
6 

0 + 12 13.1 12.5 

ö + 2 12.0 9.0 

1 + 1 8.0 34.5 

0 + 0 

Käsittely 

1 

Hiirikanta Koe-eläinten 
lukumäärä 

2 	3 

Ratak-neste (ICl/Berner) 	TUKO 	12 
(laimennettu juoma: 
difenakumi 0.05 g/kg) 

Rakumin-neste.(Berner) 	TUKO 	12 
(laimennettu juoma: - .  ' 
kumatetralyyli 0.5 g/kg) 

"42"-Extra-nestesyötti (Farmos) 	TUKO . 	12 
(varfariini 0.3 g/kg) 

.Käsittelemätön . 	TUKO 	12 	' 
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Liite E. Eräiden antikoagulanttisyöttien teho resistentiksi epäiltyyn (OTK).kotihiirikantaan (Mus 
musculus). Kokeessa oli 3 eläintä/häkki. .Pelkkä pakkosyöttö 14. - 28.5.1979.. Syötin kulutusta ei. 
mitattu kokeen aikana. 

Käsittely 	Hiirikanta 

1 	 2 

Koe-eläinten 
lukumäärä 

3 

Kuolleiden 
määrä 
4 

Keskimääräinen.  
kuolinaika 

5 

Ratak-jauhe (ICl/Berner) 
(syötti: dicfenakumi 0.05 g/kg) 

Rakumin-jauhe (Bayer/Berner) 
.(syötti: kumatetralyyli 0.5 g/kg) 

Rotax-pölytekonsentraatti (Kemira) 
(syötti: varfariini 0.5 g/kg) 

Käsittelemätön 

OTK 

OTK 

OTK 

OTK 

12 

12 

12 
, 

12 

12 

9 x)  

7 

0 

8.8 

6.1 

8.6 

- 

x) yksi eläin kuollut tapaturmaisesti 

Liite F. Eräiden nestemäisten antikoagulanttisyöttien maittavuus ja teho kotihiireen (Mus musculus). 
Kokeessa 4 eläintä/häkki. Valintajakso 4. -8.(11.)6., pakkosyöttöjakso 12. - 15.(18.)6.1979. Sa-
rakkeessa 4 a = valintajakso, b = Pakkosyöttöjakso. 
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Liite G. Brodifakumia 0.02 g/kg ja 0.05 g/kg sisältävien kauraryynisyöttien - teho kahteen eri-koti-

hiirikantaan (Mus musculus). Käsittelyt: I pelkkä pakkosyöttö, joka kesti niin kauan kuin kaikki - 

myrkkyä saaneet eläimet kuolivat, II 1 vi.k:n ja 10 vrk:n pakkosyöttö, koe lopetettu viimeisen myrk-

kyä saaneen eläimen kuoltua. Kokeessa I 4 eläintä/häkki, kokeessa II 2 eläintä/häkki. 

Käsittely 	 Hiirikanta 

1 	 2 

Koe-eläinten 
' 	lukumäärä 

3 

Kuolleiden 
määrä 

14-• 

Keskimääräinen 
kuolinaika 

5 

I 13. - 24.8.1979 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	TUKO 12 12 5.2 
Concentrate (ICI) 	- 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 	0:02 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 12 1 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	OTK 12 12 6.8 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 0.02 	g/kg)' 

Käsittelemätön 	OTK 12 0 

II 24.9. - 4.10.1979, tarkkailu päättyi 9.10.1979 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	TUKO 10 10 7.1 
Concentrate (ICl/Berner): 10 vrk 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 	0.05 g/kg) 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	- TUKO ' 10 7.0 
Concentrate (ICl/Berner): 1 vrk 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 0.05 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 10 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	OTK 10 10 5-9 
Concentrate (ICl/Berner): 10 vrk 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 0.05 g/kg) 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	OTK 10 10 8.2 
'Concentrate (ICl/Berner): 1 vrk 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 0.05 g/kg) 

Käsittelemätön 	OTK 10-  10 
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Liite H. Tiivistelmä brodifakumia 0.02 g/kg ja 0.05 g/kg sisältävien nestesyöttien maittavuudesta 

ja tehosta kahteen eri kotihiirikantaan (Mus musculus). Käytetyt nestemäärät: I 250 m1/4 eläintä, 

XI 200 m1/2 eläintä. Kokeessa II koejäsenenä myös 1 vrk:n käsittely (valintajakson 5. vrk). Sa-

rakkeesSa 4 a = valintajakso, b = pakkosyöttöjakso. Kokeessa I 4 eläintä/häkki, kokeessa II 2 eläin-

tä/häkki. 

Käsittely 

1 

Hiirikanta Koe-eläinten Kuolleiden Keskimääräinen Maittavuus 
lukumäärä 	määrä 	kuolinaika 

2 	3 	4 	5 	6 
a b 

I Valintajakso 13. - 17.(20.)8., pakkosyöttöjakso-21. - 24.(27.)8.1979 

Brodifacoum 0.25 % Liquid 	TUKO 
Concentrate (ICI) 	. 
(laimennettu juoma: 	. 
brodifakumi 0.02 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 

12 	4 + 6 	8.8 	78.6 

12 
	1 + 0 

Brodifacoum 0.25 % Liquid 	OTK 	10 	5 + 5 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu juoma: 
brodifakumi 0.02 g/kg) 

Käsittelemätön 	OTK 	.. 12 	0 + 0 

6.3 	94.2 

II Valintajakso 15. - 19.(22.)10.. pakkosyöttöjakso 23. - 26.10.1979 

	

.Brodifacoum 0.25 % Liquid 	TUKO 	10 	2 + 6 	7.1 	194.1 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu juoma: 
brodifakumi 0.05 g/kg) . 

BrodifacouM 0.25 % Liquid 	TUKO, 	10 	9 	4.3 
Concentrate (ICI): 1 yrk 
(laimennettu juoma: 	• 
brodifakumi 0.05 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 	10 	1 + 0 

Brodifacoum 0.25 % Liquid 	OTK 	10 	6 + 3 	6.8 	98.8 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu juoma: 
brodifakumi 0.05 g/kg) 

Käsittelemätön 	OTK 	10 	0 + 0 
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Liite I. Brodifakumia 0.02 g/kg sisältävien kauraryynisyöttien maittavuus ja teho kahta eri alku- 
perää oleviin'kotihiiriin (Mus mUsculus). Kokeissa 4 eläintä/häkki. Valintajakso 13. - 17.(20.)8., 
pakkosyöttöjakso 21. - 24.(27.)8.1979. Sarakkeessa 4. a = valintäjakso, b = pakkosyöttöjakso. 

Käsittely 
	

Biirikanta Koe-eläinten Kuolleiden Keskimääräinen Maittavuus 
lukumäärä 	määrä 	- 	kuolinaika' 	• %. 

-1 	 2 	3 	 4 	5 	6 
a b 

Brodifacoum 0.1 % Powder 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 0.02 g/kg) 

TUKO 12 	9 + 1 	5.6 	138.9 

Käsittelemätön 	TUKO 
	

12 
	

0 + 0 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	• OTK 
Concentrate (ICI) 
(laimennettu syötti: 
brodifakumi 0.02 g/kg 

Käsittelemätön 	OTK 

12 
	

? + 5 

12 	0 + 0 

7.2 	53.1 

Liite K. Tiivistelmä neljää (4) eri tehoainetta sisältävän kauraLyyäisyötin tehosta samaa alku- 

perää oleviin kotihiiriin (Mus musculus). Kaikilla torjunta-aineilla 4 vrk:n 29.10. 	2.11. pak- 

.kosyöttös  brodifakumilla lisäksi 1 vrk:n syöttöjakso. Koe-eläimet säännöllisen tarkkailun alai-

sina 11.11.1979 saakka, jälkitarkkailua 28.1.1980 saakka. Taulukossa esitetyt kuolleisuusluvut 

11.11.1979 mukaiset. Kokeessa 2 eläintä/häkki. 

Biirikanta - Koe-eläinten -Kuolleiden Keskimääräinen 
lukumäärä 	määrä 	kUolinaika 

2 	 3 
	

4 
	

5 

Käsittely 

1 

Bäkumin-jauhe (Bayer/Berner)- 
(kumatetralyyli 7.5 g/kg) 

Ratak-jauhe (ICl/Berner) 
(difepakumi 1 g/kg) 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	- TUED 
Concentrate (ICI): 4 vrk 
(lain. syötti: brodifakumi 0.05 g/kg). 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	TUKO 
Concentrate (ICI): 1.vrk 	, 
(lain. syötti: brodifakumi 0,05 g/kg) 

Haki (Farmos) 
(bromadioleeni 0.05 .g/kg) 

10 	6 	4.3 

7.0 

9 

21) 

TUKO " 

-..TUKO' 

9 	5.2 

6.6 

6.0" 

Käsittelemätön 02)  TUKO 

lisäksi kaksi kuollutta 27.1.1980 

lisäksi yksi kuollut 20.11.1979 
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Liite L. Tiivistelmä eräiden pölytteiden tehosta kotihiireen (Mus musculus). Kokeisåa.I ja II 

2 eläintä/häkki, III 3 eläintä/häkki ja IV 4 eläintä/häkki. Viikonloppuisin lisäruoka koeastian 

ulkopuolella. Toukokuussa 1979 suoritetussa kokeessa käytetyt yksilöt olivat pääasiassa heinä-

kuussa 1978 suoritetusta pyriminiilikäsittelystä selvinneiden eläinten jälkeläisiä, muutamat 

tässä kokeessa mukana olleita. 

Käsittely 	 Hiirikanta Koe-eläinten Kuolleiden Keskimääräinen 
lukumäärä 	lukumäärä kuolinaika 

1 	 2 	3 	4 	5 

I 7. - 21.8.1978  

Ratak-jauhe (Idi Berner) 	TUKO- ' 
(difenakumi 1 g/kg) 

Rotax-pölytekonsentraatti (Kemira) TUKO 
(varfariini 7.5 g/kg) 

Vacor Tracking Powder (Rohm & Haas)TUKO 
(pyriminiili 100 6/kg) 

• 
Käsittelemätön 	- TUKO . 

II 22.8... -_5.9.1978  

Ratak-jauhe (ICl/Berner) 	TUKO 
(difenakumi 1 g/kg) 

Rakumin-jauhe (Bayer/Berner) 	TUKO 
(kumatetralyyli 7.5 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO: 

III 14. - 28.5.1979  

Ratak-jauhe (ICl/Berner) 	TUKO 
(difenakumil g/kg) 

Rakumin-jauhe (Bayer/Berner) 	TUKO 
(kumatetralyyli 7.5 g/kg) 

Rotax-pölytekonsentraatti (Kemira) TUKO 
(varfariini 7.5 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 

IV 13. - 27.8.1979  

Brodifacoum 0.1 % Powder 	TUKO 	 12 
Concentrate (ICI) 
(brodifakumi 1 g/kg) 

Käsittelemätön 	TUKO 	12 

Brodifacoum 0.1 % Powder 	OTK 	12 
Concentrate (ICI) 
(brodifakumi 1 g/kg) 

Käsittelemätön 	OTK 	. 12.  

6 

6 

6 

6 

9 

9 

5 
	5.0 

0 

0 

9 	6.7 

2 	7.0 

1 	8.0 

(1)x) 	1.0 

11 x) 	8.8 

1 

11 	8.3 

0 

x yksi koe-eläin kuollut tapaturmaisesti 



SAMMANFATTNING: 

LABORATORIEFÖRSÖK MED HUSMUS, MUS MUSCULUS L. 

Här rapporteras laboratorieförsök på två stammar av vilda husmöss, 

Mus musculus L.. Båda härstammade från frölager i Helsingforstrakten 

där de hade varit kontinuerligt utsatta för warfarin- och kumatetralyl-

behandlingar. Mösstammarna betecknas med symboler TUKO och OTK 

enligt deras ursprungliga fyndorter. 

Alla försök utfördes i plastburar -(38 x 54 x 22 cm) med 5 mm sållnät 
på taket. Burarna försågs med ett tunnt›skikt av sågspån på botten 
och en blomkruk som gömställe. Dricksvatten fanns alltid till förfogande. 

Vanligt;Tis fanns samtidigt 2 möss, en hane och en hona/bur, emellanåt 
även grupper på 3 eller 4 möss. 

För att spara djurmaterial, förenades smakbarhets- och effektivitetstester 

ofta på sådant sätt, att först utfördes en veckas valtestfas och 
omedelbart därefter en veckas tvångfodringsfas. 

Under valfasen erbjöds mössen tv å skålar, en med försöksbete, en med 
havregryn som jämförelsesmaterial (10 g av båda/försöksdjur/dag). 

Betena vägdes och förnyades dagligen under arbetsveckan, under veckoändan 

fann det ingen dejournering. Under tvångfodringsfasen fick mössen endast 

giftbete; annars var prcceduren densamma. I försök med giftdryck förseddes 

försöksburar på motsvarande sätt med två (valfas) flaskor på 250 ml, 

en med giftdryck, den andra med vahligt vatten, eller endast med en 
flaska med giftdryck'(tvångstfas). 

I gifttuderförsök sattes i burar en.rektangulär behållare med en tredelad 

plastskål i; den mellersta delen fylldes med ogiftigt laboratoriefoder, 

de andra med giftpuder. Annars pågick försöket som ett tvångfodringsförsök. 

Bom-huvudsakliga kriterier för preparatets (betets) duglighet  användes 
en smakbarhetsindex  (förhållandet mellan.konsumtionen av giftbete och 
kontrollbete, uttryckt i %), och för dess biologiska 'effekt dödligheten  

under en normal (vanligtVis två veckor) kontrollperiod. Den genomsnittliga 

dödlighetstiden används som ett ytterligare kriterium i tvångfodrings-
Och puderförsökr. 

Frimärresultat presenteras i bilagor A - 
sätt: 

och kan summeras på följande 
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Försök med akutgifter: Tre färdigbeten och ett Puderpreparat prövades. 

I fråga on alfakloralosbeten (bilaga A) fästes huvudvikten vid 

jämförelser av smakbarheten hos olika formulater (från åren 1968, 1978 

och 1979). Inga väsentliga skillnader kunde påvisas, så att nyare 

formulater kan inte påstås ha undgått den ursprungligen konstaterade 

briställiga smakbarheten och följak,ligen osäkra effekten. Alfaklorohydrin  

och pyriminilbetenas (bilaga B) smakbarhet och effekt var likadeles 

undermånliga, och så var också fallet med pyriminilpudret (bilaga L I). 

Antikoagulantbetenas smakbarhet. SmakbarhetSindexen för samtliga vai-

försök med torrbeten och giftvättskor har samlats i tabell 1. Resultatena 

har presenterats enligt undersökta preparat och mösstammar (mellan-

rUbrikerna från ovan: färdigbeten - beten tillverkade av puderformiga 

koncentrat - giftvätskor; kolumnbeteckningar: (1) preparatets namn 

och verksamma substans, (2) mösstam, (3) antalet försök med referenser 

till bilagor, (4) antalet försöksdjur, och (5) smakbarhets-%). 

Med ett undantag ("Ratak-erikoissyötti") var preparat tiliverkade av de 

nya "andra generations". antikoagulanterna difenakum och brodifakum jnst 

lika smakbara som de registrsdade kumatetralylpreparat, som användes som 

jämförelsematerial. Att brodifakumbeten existerar i alla användningsformer 

på toppen, kan inte vara förorsakad av ren slump. Statistiskt signifikanta 
skillnader i olika mösstammars reaktioner kan inte påvisas, men en viss 

trend tycks existera i den riktningen, att TUKO-stammen har 'en klarare 
preferens för brodifakum än OTK-stammen. 

Antikoagulantbetenas effektivitet. En Sammansättning av effektivitetstesterng 
resultat presenteras i tabell 2 separat för båda undersökta mösstammarna 

(mellanrubrikerna från ovan: torrbeten - giftvätskor - pudermedel; kolumn-

beteckningar: (1) den verksamma substansen, (2) (5) antalet försök med 
referenser till,motsvärande originaluppgifter i bilagor, (3) (6) antalet 

försöksdjur, (4) (7) effekt-%). Det bör iakttagas, att resultat anges enligt 
den verksamma substansen, motsvarande informationer angående enstaka 

preparat är mindre intressanta. Det viktigaste resultatet var, att 
konventionella antikoagulanter har genomgående en icke-tillfredställande  
effekt på de undersökta mösstammarna, och detta gäller tydlisen också 

bromadiolone av de nya substanserna, medan difenakum och brodifakum i 
regel ger en acceptabel bekämpningseffekt. Av de tv å försöksmösstammarna 
syns TUKO-stamen vara något motståndskraftigare mot alla antikoagulanter 

än OTK-stammen. P. grund av de brodifakumtester som utförts hittills, 

kan man konstatera, att det inte finns några statistiskt tåvisbara 
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akillnader mellan betena med 0.02 och 0.05 g av v. s./kg, inte heller 

mellan akut (ett dygns fodring) och kumulativt (minst 4 dygns fodringar) 

verkningssätt hos brodifakumbetena. 

Puderpreparatens effektivität. Av de fyra antikoagulantpreparat som 

prövades, visade endast preparat med "andra generations" antikoagulanter 

acceptabla bekämpningseffekter. 

Hos "gamla" antikoagulanter kunde man konstatera ett intressant fenomen: 

effekten gick tydligen ned i ordning torrbeten> giftvättskor > puder-

preparat; någon motsvarande trend kunde man ej konstatera hos "andra 
generations" antikoagulanter. 

På grund av resultatena av de här rapporterade mössförsöken undersöker 

man hos växtskyddsanstaften chansen att utföra en grundlig revision 

av registreringsvillkor av de in handeln befintliga gamla" 

antikoagulanter, när det gäller registrering mot möss, så att in-

effektiva medel blir smidigt ersatta av preparat innehållande effektiva 

verksamma substanser (t.ex. difenakum, brodifakum eller kalsiferol). 

Dessa åtgärder måste naturligtvis föregås av ett grundligt övervägande 

av toxikologiska aspekter hos användningen av potetiella nya bekämpnings-

medel: Beredskapen och kapaciteten för fortsatta effektivitetstester 

på varierande mösstammar måste samtidigt ökas, för att man kontinuerligt 

skall kunna uppfölja den potentiella utvecklingen av resistens mot 
de nyinförda verksamma substanserna. 

Kolumner i bilagatabeller har följande betydelse: 

1 = preparat (koncentrationen av den verksamma substansen i bete eller 
puderpreparat) 

2 = musstam 
3 antalet försöksdjur 

" -4 = antalet döda djur; a = under valförsöksfasen, b = under tvång- 
fodringsfasen 

5 = genomsnittlig dödlighetstid (i dagar) 
6 = smakbarhets-% 
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