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A  NEW BRUSH-KILLING TOOL AND ITS USE 

SUMMARY 

The article  describes a small hand sprayer,  
a sort  of a spray  gun, which  has  been developed  
in the  period  1964—68 at the Finnish Forest  
Research Institute for  use  in  chemical brush  

control.  There are  two different models of  the  

sprayer,  developed  by  Mr. Esko  Tanskanen,  the  
smaller of which is  called  "Mini" and the biggei;  
"Maxi". Both of the models have a tank 

to which a one—meter  plastic  tube is  attached. 
To the other end of this plastic  tube the  

gun  is fastened,  a spray gun equipped  with 
a nozzle and manufactured in West Germany.  
The volume of the plastic  tank of "Mini" is  
0.6 1. The tank can be kept  in the  pocket  or  
fastened to the belt or a button. The  tank of 

"Maxi",  the volume of  which is  2.5 1, is  carried 

in a shoulder strap  to  which the spray  gun can 
be attached when not in use.  In the summer 

of  1968 the  price  of  "Mini" was  Fmk 9,—  and 
that  of "Maxi" Fmk 12,—. 

When using  this sprayer,  the gun  is kept  

in one hand a onehand billhook in the  

other.  Small sprouts are cut  with  the billhook 
and the  cut on  the stumps  sprayed  with  brush 
killer.  Taller deciduous trees  are  notched with 

the billhook whereafter brush killer  is  sprayed  
into the notches to kill  the trees  on  the stump. 
In this  manner all  shrubs and trees to be killed  

in an area  can  be treated at the same time and 

with the same equipment  irrespective  of  their 
size.  Working  is  light.  

The brush  killers  best  suited to  the purpose  
in spraying  stumps  "and notches are  various 

picloram preparates.  These  are especially  recom  
mended for the  control of aspen and rowan.  
2.4—D  amine salt solutions  may also  be used. 
Picloram  may damage  spruce seedlings.  Birch  
and alder, which are killed rather easily,  may 
also be treated with 2.4.5—T ester  mixed with 

oil. Thin sprouts  may be dried on the stump 

by spraying  their stems with oil  mixtures.  
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VESAPISTOOLI JA SEN KÄYTTÖ 

Kesällä  1963 ryhdyttiin  metsäntutkimuslai  
toksessa  selvittelemään lehtipuuvasojen  kemial  
lista torjuntaa  keskittyen  erityisesti  kantojen  

myrkytykseen  sekä  ns.  taskutukseen.  Kannon  

myrkytyksessä  vesa katkaistaan ja kantoleik  
kaus  käsitellään vesakonhävitteellä,  jolloin  kan  
non ja  sen juuriston uudelleenvesominen estyy.  
Taskutuksessa  lehtipuuhun  lyödään  vesurilla  tai 
kirveellä lovia ja vesakonhävite ruiskutetaan lo  
viin,  jolloin  puu kuivuu  pystyyn.  

Ns.  lehvästöruiskutukseen  ei paneuduttu,  
koska  mainittua vesantorjuntamenetelmää  oli  
siihen mennessä  muissa maissa tutkittu erittäin 

runsaasti ja meilläkin niin paljon,  että ns.  
tekohormonien käytön  siihen  tarkoitukseen voi 
katsoa  tulleen varsin  perusteellisesti  selvitetyk  
si (HILLI 1948, 1949;  MUKULA 1950; HUI  
KARI  1953; PISPA 1961). Eräät uudet leh  

västöruiskutusmahdollisuudet,  kuten BF-ja  Vis  
tik-menetelmät sekä pikloramin  käyttö  siihen 
tarkoitukseen taas  eivät  olleet vielä tutkittavina 

tai tutkimukseen ei  muuten  saatu mahdollisuuk  

sia  ennen kuin  myöhemmin.  
Kantojen  myrkytyksestä  oli  vähän ja miltei 

vain leppää  koskevia  tutkimuksia (MUKULA  
1952, 1956) ja taskutuksesta ei meillä ollut 

ilmestynyt  laisinkaan  koetuloksia.  

Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole koe  

tulosten selostaminen,  vaan tutkimusten yhtey  
dessä  kehitetyn  vesantorjuntavälineen  esittely.  

Metsänviljelyalalla  joudutaan  usein poista  
maan sekä  suuria että  pieniä lehtipuita.  Suuret  
voisi taskuttaa ja pienet  katkaista  ja käsitellä 
kannot. Sekä loveamiseen että ohuiden vesojen  

katkaisemiseen soveltuu yhdenkäden  vesuri.  Ko  
keita  aloitettaessa ei  kuitenkaan ollut olemassa 

sellaista laitetta,  joilla  vesakonhävite olisi  yhtä 
kätevästi  voitu levittää sekä loviin että kanto  

leikkauksiin. Taskutusta varten oli saatavana 

ns.  Gullviksin taskutuskannu (kuva 1). Myös  
eräillä muihin tarkoituksiin  valmistetuilla vä  

lineillä kuten voiteluöljykannuilla  yms.  kemi  
kaalin voi suihkuttaa loviin. Kantoleikkaukset  

taas  siveltiin kemikaaliin kastetulla  pensselillä,  
villakäsineellä tai ruiskutettiin  raskaalla ja kal  
liilla selässä  kannettavalla reppuruiskulla.  Tas  
kutuskannulla ei kunnolla pystynyt  käsittele  
mään  kantoja  eikä kannonmyrkytysvälineillä  
suihkuttamaan kemikaalia loviin.  Jos olisi ol  
lut  ruisku  jolla  vesakonhävite olisi saatu sijoi  
tetuksi sekä  loviin että kantoleikkauksiin,  olisi 
vesakot  voitu käydä  laidasta laitaan läpi puiden  
koosta riippumatta. Ruiskun ei tarvinnut ol  
la suuri, koska  sekä  taskutuksessa että kan  

tojen käsittelyssä  nesteen kulutus on vähäis  

tä. Erityisesti  yksityismetsänomistajien  usein 

pieniä  vesakoita ajatellen  tuollaisen vaatimat  
tomankokoisen laitteen aikaansaaminen tuntui 

suotavalta. 

Kesällä 1964 kokeiltiin erilaisilla kaupoista  
valmiina saaduilla,  ruukkukasvien ja  pikkupuu  

tarhojen kasvinsuojeluun  tarkoitetuilla käsiruis  
kuilla,  joissa oli yhdistettynä  nestesäiliö ja 
suutinlaitteet. Joko työskentelyn  yhteydessä  
käsin pumppuamalla  saadun tai etukäteen säi  
liöön pumputun ilmanpaineen  avulla suihku  
tettiin neste suuttimesta hienona sumuna,  joka 
voitiin ohjata  joko kantoleikkaukseen tai tas- 
kutusloveen (RUMMUKAINEN  1965).  Kate  

Kuva 1. Gullviksin taskutuskannu. 

Fig.  1. Gullvik's  notching  can.  
(Gullviks  Skogskalender  1969, s.  252.)  
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vimmaksi osoittautui eräs  0.5 l:n säiliöllä varus  

tettu länsisaksalainen ruisku,  josta neste  pum  

puttiin  ulos  työn  aikana (kuva  2).  
Tässä kuten kaikissa  muissakin kokeilluissa 

ruiskuissa  nestesäiliö ja suutinosa olivat toisis  
saan kiinni. Siten työskennellessä  piti  yhdellä  
kädellä kannatella sekä välineen että nesteen 

painoa.  Pitkähköjä  aikoja  yhteen  menoon työs  
kenneltäessä  laitteen paino  rasitti  kättä.  Toinen 
epäkohta oli se, että tiheässä vesakossa  oli 

monesti melkoisen vaikeaa saada ruiskua koko  

naisuudessaan tungetuksi  vesojen  välitse halut  
tuun kohteeseen.  

Kesällä  1966 tutkimuksissa mukana ollut  

fil. maist.,  odont. kand. ESKO  TANSKANEN 

erotti nestesäiliön  ruiskupistoolista  ohuella met  

rin  mittaisella muoviletkulla. Tällöin eliminoi  

tuivat molemmat edellämainitut epäkohdat.  

Kuva  2.  Tutkimuskesän 1964 taskutus-kannon  

myrkytysvälineyhdistelmä.  Ruiskussa pistooli  
osa  kiinni nestesäiliössä.  

Fig.  2.  The combination of  equipment  used for  
notching  and stump spraying  in the summer  of 
1964. The spray gun is  fastened to be tank.  
Valok. 

—
 Photo: U. R:nen  

Kuva  3.  Vesapistoolin  kehittäjä  vyöllään'"Mini  -  
ruisku.  

Fig.  3. Mr Tanskanen with a "Mini" sprayer 
attached to the belt. 

Valok. — Photo: J. Mäkelä 

Nestesäiliön  voi kuljettaa  esim. taskussa,  joten  
sen paino ei jäänyt  käden  rasitukseksi.  Kevyt  
ja pienikokoinen  pistooliosa  ei painanut  pal  

jon  ja se oli helposti  tungettavissa  pieniinkin  
vesakon aukkoihin. Keksijä  kehitteli laitetta 
edelleen. Keväällä 1968 sen voi katsoa  valmis  

tuneen lopullisesti.  

Vesapistoolia  on saatavana  kahtena  eri  muun  
noksena,  joille  keksijä  on antanut nimet "Mini" 

ja "Maxi"  (kuvat  3—5).  
"Mini"-ruiskussa on 0.6  lai nestesäiliö,  joka 

voidaan pitää  taskussa tai kiinnittää vyöhön  tai 

nappiin.  
"Maxi"-ruiskussa on 2.5 lai nestesäiliö. Sitä 

kannatetaan olkahihnasta. Kun ruiskua ei  käy  

tetä, kiinnitetään pistooliosa  olkahihnaan. 

Ruiskupistooli  luovuttaa yhdellä  liipasimen  
vedolla nestettä  1 ml:n.  Se riittää taskutuksessa  

yhteen  lyhyeen  loveen (vrt.  BÄRRING 1965, 
s. 51). Litralla vesakonhävitettä voidaan siis  
käsitellä  noin 1000 lovea, samoin sama määrä 

ohuita kantoja.  
Etukäteen tuntui ruiskun  epävarmalta  koh  

dalta sen muovinen pistooli.  Käytössä  se on 
kuitenkin osoittautunut varsin kestäväksi.  Erääs  

sä  rasituskokeessa  ruiskutettiin yhteen  menoon 
nestettä  80 1 eli vedettiin liipasimesta  noin 
80 000 kertaa ilman että vioituksia ilmeni. 

Kenttätöissä on samoja  ruiskuja  käytetty  kol  
mekin kesäkautta niiden jäädessä edelleen 

täysin  kuntoon. Jonkin  kerran  pistooliosa  on 
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tukkeutunut ruiskutettaessa vuoron perään  öljy  

jä  vesiseoksia  ruiskua  välillä  kunnollissesti  puh  
distamatta.  Jokaisen  käytön  jälkeen  onkin  puh  
distus  suoritettava huolellisesti  huuhtomalla säi  

liö puhtaalla  vedellä muutamaan kertaan ja  
ruiskuttamalla vettä pistoolin  läpi  jonkin  mi  
nuutin ajan.  Tämä on  tarpeen paitsi  itse  ruiskun 
huollon kannalta myös siitä syystä,  että  käy  
tettäessä ruiskua  muihin tarkoituksiin  (ruukku  

ja puutarhakasvien  hyönteis-  ja  sieniruiskutuk  

siin,  silitysvaatteiden  tai huoneilman kostutuk  
seen jne.) ei  aiheutettaisi hyötykasvien  vioituk  
sia  tai muita epäsuotavia  ilmiöitä.  Hyvinkin  vä  
häiset vesakonhävitejätteet  vioittavat leveälehti  
siä kasveja  ja niillä on myös  esim. vaatteisiin 
tarttuva outo haju. 

Kun  ruisku  muutamaa pientä  yksityiskohtaa  
lukuunottamatta on muovia,  saattavat  terävät 

esineet  sitä vioittaa. 

Kesällä  1968 maksoi "Mini"-ruisku 9s—  ja 
"Maxi" 12:-mk. 

Kuva 4. "Mini"-ruisku taskutuksessa. Suutin 

kierretty  hieman löysälle,  jolloin  saadaan tasku  
tukseen erityisen  hyvin  soveltuva nestesuihku. 

Fig.  4. The "Mini" sprayer  in  notching.  The 
nozzle has  been slightly  loosened whichfgives  a 
thin stream of  fluid,  extremely  well  suited  for 

notching.  
Valok. — Photo: J.  Mäkelä 

VESAPISTOOLIN KÄYTÖSTÄ  

Työskenneltäessä  pidetään  yhdenkäden  ve  
suria  toisessa  kädessä  ja vesapistoolia  toisessa.  
Vesurilla katkaistaan ohuet vesat  ja kantoleik  
kaukset kostutetaan ruiskuttamalla välittömästi.  

Suuret puut lovetaan ja  vesakonhävite ruisku  
tetaan loviin.  Jos  säiliössä  on öljyyn  sekoitettua 
vesakonhävitettä,  voi vesapistoolilla  ruiskuttaa  

myös ohuiden vesojen  runkoja  ja tappaa ne 
pystyyn  pelkällä  kemikaalikäsittelyllä.  

Paras  vesanhävitysaika  on  keskikesä.  Kevääl  
lä  ja  syksyllä  on käytettävä  väkevämpiä  liuoksia. 

Vanhastaan tunnetut ns.  tekohormonivalmis  

teet hajoavat maassa  ja kasveissa  muutamassa 
kuukaudessa (vrt. AUDUS 1960). Uusi, vesa  

pistoolilla  työskentelyyn  erityisen  tehokas pik  
lorami vaatii hajotakseen  pitemmän  ajan, jopa  
useamman vuoden (vrt. mm. GORING  ,  

YOUNGSON, HAMAKER ja LYNN 1965; 

Sammandrag  ... 1968).  
Kemikaalein vaikeasti  hävitettävät puulajit  

kuten  haapa,  pihlaja,  paatsama ja  raita käsitel  
lään mieluimmin pikloramivalmisteella,  jota  tar  
vittaessa laimennetaan vedellä. Kaksi  kauppa  
valmistetta on saatavana, "Tordon 101" joka 
sisältää pikloramia  65  g/l,  ja "Lovi  Picolin" joka 
sisältää pikloramia  25  g/l.  "Tordon 101" laimen  

netaan keskikesällä  10—20 %:ksi  vesiliuokseksi,  
"Lovi Picolin" käytetään  sellaisenaan tai  lai  
mennetaan 25—50 %-ksi  liuokseksi. Varhain  

keväällä ja myöhään  syksyllä  käytetään  mai  
nittuja suurempia  konsentratioita tai  vieläkin  
väkevämpiä  liuoksia.  

Piklorami  kulkeutuu taskutuslovesta  ja kan  
non katkaisupinnasta  vesojen  juuriin  ja  saattaa 
sieltä käsin  vioittaa läheisyydessä  olevia  havu  

puiden  taimia (TANSKANEN  1969). Etenkin 
kuusentaimet ovat arkoja.  SJÖLANDERin  

(1968)  mukaan männyntaimet  kestävät  noin  
10 kertaa suurempia;  pikloramiväkevyyksiä  .  
Eräässä  suomalaisessa kokeessa  (TANSKANEN  
1969) myrkytetyt ohuet (valtaosan  paksuus  
I—s cm) koivunkannot aiheuttivat runsaasti  
kuusentaimien vioituksia  jos ne sijaitsivat  lä  
hempänä  kuin 40 cm  ai päässä taimien latvus  

piirin  ulkoreunasta. 
Ellei pikloramivalmisteita  ole saatavana tai 

jos  niitä ei  haluta käyttää,  ovat  lähinnä suositel  
tavia 2.4.—D—aminisuolavalmisteet sekä 2.4. 

s—T—esterit  joista  etempänä  lähemmin. 

Myös  helposti  hävitettäviä koivua  ja leppää 
voidaan käsitellä pikloramivalmisteilla.  Keski  
kesällä  "Tordon 101"-kauppavalmisteesta  laske  
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tun  väkevyyden  ei  tällöin tarvitse  olla s—lo % 

suuremman,  "Lovi  Picolin'  -väkevyyden  vastaa  
vasti 10—20 %.  Myös  syksyllä  ja  keväällä 

näyttävät  mainitut korkeammat  konsentratiot  
riittävän. 

Koivua ja  leppää  voi  torjua  myös  2.4—D— ja 
2.4.s—T—tekohormoneilla. Ne  ovat  suositeltavia  

paitsi  riittävän tehon myös  halvemman hinnan 
vuoksi  sekä  siitä  syystä,  että  ne eivät  pikloramin  

tapaan aiheuta välillisiä taimivioituksia.  2.4—D 

käytetään  aminisuolavalmisteena,  joka laimen  
netaan veteen. 2.4.5—T käytetään  estereinä, 

jotka  sekoitetaan lämmitys-,  diesel- tms.  öljyyn.  
Sovelias liuosväkevyys  keskikesällä  on 20 %.  

Syksyllä  ja keväällä voi käyttää  esim. kaksin  
kertaisia konsentratioita.  

öljyyn  sekoitetuilla 2.4.s—T—estereillä run  
koruiskutusta  suoritettaessa kostutetaan vesojen  

rungot ympäriinsä  alimman oksan alapuolelta.  
Haapoja,  leppiä  ja pajuja  voidaan käsitellä niin 
kauan kuin kuori  ei ole vielä kaarnoittunut ja  
koivut  hilsekuorisina.  Kätevästi  käy  vesapistoo  
lilla  monirunkoisten pajupensaiden  kuivattami  
nen pystyyn  ruiskuttamalla  runkojen  muodos  
taman tyviruusukkeen  keskusta.  Kun  öljyliuos  
kiertää tehokkaasti  rungon ympäri,  riittää  ohui  
den vesojen  ruiskuttaminen rungon  yhdeltä  puo  
lelta.  Paksummat on syytä  ruiskuttaa kahden 

puolen  jos  rungot ovat pystyjä.  Enemmän tai 
vähemmän kallellaan  olevat rungot voi pak  

sumpinakin  käsitellä yhdeltä  puolelta  kunhan  
muistaa käyttää  riittävästi nestettä. 

Kuva  5. "Maxi"-ruisku  kuljetuskunnossa  pis  
tooliosa kiinnitettynä  soljella  kantohihnaan. 

Fig.  5.  "Maxi" under transportation,  the spray 

gun attached to  be  shoulder strap  with  a buckle.  
Valok. —  Photo:  Yliopiston  Kuvalaitos —  
University  Photo Service,  Helsinki. 
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