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TUKKIMIEHENTÄIN,  HYLOBIUS ABIETIS L.,  ENNAKKOTORJUNNASTA 

TAIMITARHASSA 

Summary:  

On  the prevention  of  Hylobius  abietis L. in  the  nursery  

SUMMARY 

In Finland all  Pinus silvestris  transplants  
must  be treated with insecticide before they  

are  planted  out in the forest.  The aim of  this  
treatments  is  to protect  in  advance  the plants  
from being  damaged  by  Hylobius  abietis  L.  

Until  now the  seedlings  have been protected  

chiefly  by  dipping  them into insecticide  solu  

tion. There are many methods of  dipping  to 
choose between; the present  paper  describing  
one of  them,  developed  by Mr.  KIMMO VÄHÄ  

NUMMI (Fig.  3).  According to this  method,  
the transplants  are  dipped  into insecticide solu  
tion in  a plastic  basket  with  holes in  its  bottom. 
The basket  holds 2  000 Pinus transplants  at one 
time. 

Hitherto, spraying  the transplants  before 

lifting  them from the nursery  bed  has  not  been  

practiced on any large scale,  although  this 

method would have given  excellent results  

economically  (KÖNIG 1964, KELLER  1965,  
SCHULER  1965).  Practical  use  of  it has  been  
hindered by  the circumstance that wetting  the  
soil  is followed by  its  sticking  to  the  base  of the 

transplants  as shown in Fig.  2.  As,  however, in 
these days an ever-increasing  number of  seed  

lings are transplanted  into a peaty substrate 
instead of mineral soil, spraying  is possible  
because peat does not get  stuck.  This  method 
has also made spraying  ever  more timely.  

The paper describes a  sprayer  developed  by 
the German  SCHULER  as well  as the Swedish  

GULLVIKS's sprayer  (Figs.  4—B).  Moreover, it  

reports  on a sprayer  on wheels  (Figs.  9—10) 
that 

was
 constructed at the Finnish Forest 

Research  Institute. All the sprayers  in question  
work  according  to  the same  principle.  
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JOHDANTO 

Tukkimiehentäin,  Hylobius  abietis  L.,  tuhot 
ovat  istutusaloilla  osoittautuneet niin yleisiksi  

ja  ankariksi,  että  Metsätalouden siemen- ja  tai  
mineuvosto on taimien hinnoista päättäessään 

nähnyt  hyväksi  sisällyttää  männyntaimien  hin  
taan myös  taimien ennakkosuojauksenhyönteis  
hävitteellä (ESITYS  METSÄPUIDEN .  .  1969).  
JUUTISEN (1962)  mukaan esiintyy  Etelä-Suo  
messa  tuhoja  ensimmäisenä ja toisena hakkuun 

jälkeisenä  kesänä istutetuissa männyntaimistois  
sa siten,  että  kulottamattomilla uudistusaloilla 

oli tutkituissa  taimistoissa tuhonalaisia taimia 

keskimäärin  21 %  koko  taimimäärästä ja kulo  
tetuilla aloilla peräti  50  %.  Hyönteinen  vioittaa 

myös  kuusentaimia,  mutta  mm.  istutettavien 
taimien suuremman koon vuoksi taimet kestävät 

kuoren syöntiä  enemmän, ja tuhojen  merkitys  

jää  siten vähäisemmäksi.  
Siemen- ja taimineuvoston julkaiseman  ar  

vion mukaan (ENNAKKOARVIO  .  .  1969)  on 

istutuskelpoisia  männyn- ja kuusentaimia saata  
vissa vuosina 1969—71 seuraavat määrät:  

1969: 1970: 1971: 

1000 kpl:  

Mänty 158300 178330 200300 
Kuusi 86017 95 299 108353 

Jos arviot  pitävät  paikkansa,  joudutaan siis  
istutettavista havupuiden  taimista tämänhetkis  
ten määräysten  mukaan  suojaamaan  kaksi  kol  
mannesta ja 1971 suojattavien  taimien määrä  
kohoaa 200  miljoonaan  kappaleeseen.  

Siemen- ja  taimineuvoston määräyksen  mu  
kaan männyntaimien  ennakkosuojauksen  tulee  

tapahtua taimitarhassa ennen taimien lähettä  
mistä. Sama vaatimus sisältyy  maatalousminis  
teriön antamaan päätökseen  kloorattujen  hiili  

vetyjen  käytöstä  tuhontorjunta-aineina.  (MAA  
TALOUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS .. . 1969). 
Päätöksen mukaan on tämän  ryhmän hyönteis  

myrkyistä  lupa  käyttää  tukkimiehentäin ennak  
kotorjuntaan  DDT  :tä  ja  lindaania sisältäviä val  
misteita. Päätös tulee voimaan 30.  6. 1970. 

Tukkimiehentäin elintapojen  seurauksena tu  
hot ensiksi  ja  ankarimpina  kohdistuvat  taimien 

rungon tyviosiin  (SAALAS  1949).  Myös  ennak  

kosuojaustöimenpiteiden  on siten  kohdistuttava 
taimien siihen osaan.  Se asettaa  torjuntamene  
telmälle erityisiä  vaatimuksia. Tässä  yhteydessä  
selvitetään nämä vaatimukset täyttäviä  mene  
telmiä. 

Kuva 1. Tukkimiehentäi syömässä  männyntain  
ta.  Mittaviiva vastaa 1 emu pituutta.  

Fig.  1. Hylobius  abietis. The length  of  the line 

corresponds  to  one centimeter. 
Valok. —  Photo: Yliopiston  Kuvalaitos. 
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ENNAKKOSUOJAUSMENETELMISTÄ 

Menetelmiä on kahta  tyyppiä.  Suomessa on 

jokseenkin  yksinomaan käytetty  upotusmene  
telmää. Istutuskelpoiset  taimet nostetaan maas  

ta, lajitellaan  ja  niputetaan  ja  niput  upotetaan 
taimien latvapuoli  edellä juurenniskaa  myöten  
muutamaksi kymmeneksi  sekunniksi  hyönteis  

myrkkyliuokseen.  Sen  jälkeen  taimien annetaan  
kuivahtaa  ja  ne lähetetään istutettaviksi.  Upotus  
voidaan suorittaa monella eri  tavalla  mm. upo  
tettavien taimien määrästä  riippuen.  Jäljempänä  
selostetaan metsäteknikko  KIMMO  VÄHÄNUM  

MEN kehittämä menetelmä,  joka soveltuu hy  
vin suurienkin taimimäärien käsittelyyn.  

On myös  mahdollista ruiskuttaa  taimet hyön  

teismyrkyllä  jo ennen niiden nostamista. Viime 
vuosiin saakka  sitä ei  kuitenkaan käytännössä  
ole voitu tehdä,  koska taimet on koulittu kiven  

näismaalle, missä maantakertuminen taimien 
runkoon  on haitannut ruiskuttamista. Takertu  

man  määrä  vaihtelee maalajista  ja sääoloista 

riippuen.  Esim. metsäntutkimuslaitoksen Pun  

kaharjun  taimitarhassa on istutuskelpoisten  tai  
mien tyvellä  säännöllisesti ollut hiekkaa  ja  mul  
taa iskostuneena 7—B  cm:n  korkeudelle maasta 

eli juuri siihen taimenosaan, joka pitäisi saada 

käsitellyksi.  Hiekan päälle  ruiskuttaminen ei  ole 
tarkoituksenmukaista,  koska  ruiskute karisee 
taimia liikuteltaessa hiekan mukana. Nyt  tilanne 
on muuttunut syystä,  että koulintoja  on ryh  

dytty  suorittamaan turvealustalle,  joka estää  
maantakertumista. 

Kun ruiskutus  on saatava  kohdistumaan ni  

menomaan taimien tyviosiin,  ei  sitä voi suorittaa 
tavanomaisilla ylhäältä  päin  ruiskuttavilla lait  

teilla, vaan tarvitaan erikoiset  välineet. Näitä 

on saatavissa. Seuraavassa kuvaillaan länsisaksa  

laisen metsäteknikon (Oberförster)  SCHULERin 

ja ruotsalaisen GULLVIKS-yhtiön  kehittämät  
laitteet sekä  uusi suomalainen ruisku. Kaikilla 

niillä pystytään  käsittely  kohdistamaan niin hy  
vin taimien tyvelle  että,  taimien koosta  riippuen  

jopa  huomattava  osa taimien latvoista jää  myr  

kyttämättä.  Tämä on edullista luonnonsuoje  
lunkin kannalta. Upotusmenetelmiä  sovellettaes  
sa taimet myrkytetään  tyvestä  latvaan asti. 

Kuva  2. Maantakertumaa äsken koulituissa kuu  

sentaimissa Punkaharjun  taimitarhassa. 

Fig.  2. Sticking  of  soil  to  transplants  of  spruce.  
Valok. 

—
 Photo: U.  R:NEN 

Vähänummen upotusmenetelmä  

Tarvitaan tasapohjainen  laakea allas,  jonka  
toinen puoli  peitetään  puusta tms.  valmistetulla  
säleiköllä,  sekä kolme reikäpohjaista  koria 
(kuva  3).  

Altaaseen  valmistetaan hyönteismyrkkyliuos,  

jota  tulee  olla niin paljon,  että  taimet uppoavat 
siihen juurenniskaa  myöten. 

Taiminiput  sijoitetaan  latvapuoli  alaspäin  ko  
riin ja kori  upotetaan altaan avoimelle kohdalle 
liuokseen. Kun  toinen kori  on saatu täytetyksi  
taimilla, nostetaan ensimmäinen kori  säleikölle 
valumaan ja toinen kori  asetetaan  altaaseen. 

Kolmannen korin  täytyttyä  viedään valumassa  
ollut kori  tyhjennettäväksi  ja  uudelleen täytet  
täväksi,  toinen nostetaan valumaan ja kolmas 
kori altaaseen. Näin jatkuu  korien kiertokulku 
edelleen. 

Metsäteknikko  VÄHÄNUMMELLA on käy  
tössä  muovikorit,  joihin  kuhunkin voidaan si  

joittaa noin 2000  männyntainta.  Kolmen korin  
kiertokulussa  taimien upotusaika  on noin yksi  
minuutti. Sinä  aikana  taiminiput  kostuvat  perus  
teellisesti. 
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Kuva 3. Kaavamainen esitys metsäteknikko VÄ  
HÄNUMMEN kehittämästä  upotusmenetelmäs  
tä. Yksi  korillinen  taimia on valumassa säleiköl  

lä,  toinen on hyönteismyrkkyliuoksessa  ja  kol  
matta täytetään. Piirt. P. PUPUTTI. 

Fig.  3. The  dipping  method developed  by  Mr. 
VÄHÄNUMMI. One basket  with transplants  is  
on the  latticework  where excess  solution drips  
off  the transplants,  one in the solution and an  
other one is  being filled.  Drawingby  P.PUPUTTI. 

Schülerin ruisku  

Ensimmäinen ruisku  valmistui 1961 (KÖNIG 
1964; KELLER  1965; SCHULER 1965). Val  

mistaja  on firma M. JACOBY, Hetzerath,  Sak  
san Liittotasavalta. 

Ruisku  on kannettava (kuva  4).  Pitkän ruis  

kutangon  kannattelua helpottaa  erityinen  hihna. 
Toisella kädellä  hallitaan tankoa ja toisella 

pumpataan ruiskut  e selässä  kuljetettavasta  säi  
liöstä. 

Ruiskutanko jakautuu kolmeen 60 cm  pit  
kään  haaraan,  joissa  jokaisessa  on kaksoissuutin 

(kuva  5).  Ruiskutettaessa saadaan käsitellyksi  
kaksi  taimiriviä molemmin puolin  ja  kaksi  muu  
ta  riviä  yhdeltä  puolelta.  

Ruiskutettaessa on sopiva  kävelynopeus  20— 
40 metriä minuutissa eli 1200—2400 m tunnis  

sa.  Nopeus  on riippuvainen  taimien koosta.  Kun 

Kuva 4. SCHULERin  ruisku  toiminnassa. Huo  

maa ruiskutangon  kantamista  helpottava  hihna. 
KÖNIGin (1964)  mukaan  piirt. P.  PUPUTTI. 

Fig.  4.  SCHULER's  sprayer in function.  Note 
the strap, which makes carrying  the  sprayer  
easier. Drawing  by  P. PUPUTTI according  to 
KÖNIG (1964). 
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taimien pituus  on ollut 15—30 cm,  nopeus on 
ollut 40 m/min.,  40—70 cm:n taimia ruiskutet  

taessa  20 m/min. 

Vertailtaessa  ruiskutuksen  ja  upotusmenetel  
män  taloudellisuutta on kaikissa  yhteyksissä  
ruiskutus  todettu noin 90 %  halvemmaksi.  Mm. 

eräässä  SCHULERin  (1965)  tutkimuksessa 1000 
taimen käsittely  upotusmenetelmällä  maksoi 
7.00 DM ja ruiskuttamalla 0.50 DM. Säästö oli 
siten 6.50 DM eli 92.8 %. Koeselostuksista ei  

ilmene kuinka  pitkälle  kehitetyn  upotusmene  
telmän tuloksiin vertailu suoritettiin. 

KÖNIGin (1964)  mukaan ruiskuttamalla  
saadaan  yhtä  hyvä  suojavaikutus  kuin upotta  
malla (kuva  6). DDT-valmisteita käytettäessä  
teho on säilynyt  ainakin 10 kuukautta. 

Kuva  5,  SCHULERin ruiskun  toimintaperiaate. 
KÖNIG  1964 

Fig.  5.  Principle  of functioning  of  SCHULER's  

sprayer.  

Kuva  6. SCHULERin  menetelmän ja upotusme  
netelmän tehoa vertaileva  koe  KÖNIGin (1965)  
mukaan. Ruokintakoe aloitettiin  yhdeksäntenä  

päivänä  taimien käsittelystä.  Ruiskuttamalla 

(Diise)  käsiteltyjä  taimia syöneet  tukkimiehen  
täit ovat  kuolleet  suunnilleen yhtä  runsain mää  
rin  vaikkakin hieman hitaammin kuin  upotettuja  

(Shutztauchung)  taimia syöneet.  Taimirivivälin 
ollessa 20 cm on keskeltä  väliä  suoritettu koh  

tisuora (gerade)  ruiskutus ollut myös saman-  

arvoinen kuin vino (schräg)  ruiskutus. DDT  

liuosväkevyyden  kohottaminen yhdestä  prosen  
tista kolmeen on hieman nopeuttanut ruisku  

tettuja  taimia syöneiden  hyönteisten  kuolemista. 
Fig.  6.  An  experiment for comparison  of  the  

efficiency  of SCHULER's method and the 

dipping  method (KÖNIG 1965).  Hyönteisistä  
kuollut,  % =  Percentage  killed  insects.  Koepäi  
viä = Dates  of experiment.  
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Laitteen hinnaksi  ilman ruiskua  on 1964—65 

ilmoitettu 55 DM. 

Ruisku soveltuu myös sienitautien torjun  
taan.  Etenkin tiheissä  taimiriveissä on  fungisidi  

käsittelyä  usein hankala saada kohdistumaan 
riittävän tehokkaasti rivien sisä-  ja  alaosiin  ruis  
kutettaessa suoraan ylhäältä  alaspäin.  Esim. 

männynkaristeen,  Lophodermium  pinastri  

(SCHRAD.)  CHEV.  torjunnassa  kahden puolen  
sivuilta  suoritettu ruiskutus  on tehokkaampi.  
Vaihtamalla kaksoissuutinten tilalle suoraan 

alaspäin  suihkuttavat  yksinkertaiset  voi  rivivälit  
ruiskuttaa herbisideillä. 

Gullviksin ruisku 

Ruiskutuslaitteet  voidaan sijoittaa  traktoriin 
kuvan 7 esittämällä tavalla. Samalla kertaa voi 

käsitellä joko  4 tai 6 taimiriviä molemmin puo  
lin.  Suuttimia tarvitaan siten 5 tai 7. Molem  

missa  tapauksissa  uloimmat suuttimet ruiskut  
tavat  vain sisäänpäin,  muut ovat  vastakkaisiin  
suuntiin ruiskuttavia  kaksoissuuttimia.  Ruisku  

tankoihin on lisäksi mahdollista asettaa  suutti  

met joko  siten,  että  vain taimien tyviosat  tulevat 

käsitellyiksi,  tai siten että  taimet saadaan ruis  
kutetuksi  kokonaisuudessaan (kuva  8).  Ajono  

peus voi olla  jopa  5  km  tunnissa.  Ruiskutanko  

jen  korkeutta voidaan säädellä tarpeen mukaan  

ja  niiden suurin  välimatka on 20  cm. 
Tämäkin ruisku soveltuu SCHULERin ruis  

kun  tapaan myös sienitautien torjuntaan.  Sa  
moin kaikki  suuttimet voidaan vaihtaa suoraan 

alaspäin  suihkuttaviin,  jolloin herbisidiruisku  
tukset  käyvät  mahdollisiksi  s:ssä  tai 7:ssä  rivi  

Kuva  7. GULLVIKSin ruiskutuslaitteet trakto  

riin asennettuina. Esittelylehtisestä.  

Fig.  7.  GULLVIKS's  sprayer mounted on  a trac  
tor. From a brochure. 

välissä yhtäaikaisesti.  Ruiskutankoihin voidaan 
liittää kumiset suojasuppilot,  joka  tekee riviväli  

käsittelyssä  mahdolliseksi sellaistenkin herbi  
sidien käytön,  jotka  taimiin osuessaan aiheut  
tavat  vioituksia. 

Kuva 8. Ylhäällä taimien tyviosaan  ja alhaalla 
koko  taimeen kohdistuvan  ruiskutuksen  suutirn 

pareja  paikoilleen  asennettuina GULLVIKSin 
ruiskussa.  Esittelylehtisestä.  

Fig.  8.  Nozzles  attached to  GULLVIKS's  sprayer:  

above,  for spraying  the lower parts  of the 

transplants  and below,  for spraying  the whole 

transplants.  From the  brochure.  
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Uusi suomalainen ruisku 

Kun  turvealustan  käyttöönotto  on poistanut  
maantakertuman aiheuttamat haitat, suunnitel  
tiin metsäntutkimuslaitoksessa yhdessä  tehtailija  
ERKKI  HALMEEN  kanssa  osaksi  uudentyyppi  

nen  ruisku  (kuvat  9—10).  Tärkein ero edellä se  
lostettuihin malleihin nähden on siinä,  että lai  

tetta  työnnetään pyörien  varassa. 

Uusi  laite voidaan kiinnittää "Hormoslyr"-  
tai vastaavan reppuruiskun  ruiskutankoon. 

Jos siis  tällainen ruisku on taimitarhalla ennes  

tään, on tarpeen hankkia vain tukkimiehentäin 

torjuntaan  tarkoitettu  osa.  

Uudessa  laitteessa ruiskutanko  jakaantuu nel  

jään haaraan,  joiden pituus on 31 cm.  Laitim  
maisissa  haaroissa on yksi  sisäänpäin  ruiskuttava  

suutin,  molemmissa keskimmäisissä  kaksoissuut  

timet, jotka  suihkuttavat vastakkaisiin  suuntiin. 
Täten saadaan yhtä  aikaa käsitellyksi  kolme tai  
miriviä molemmin puolin.  Kuvien esittämässä 
mallissa ruiskutangon  haarat ovat  asennetut 
18—20 cm:n riviväliä  varten, mutta laitetta val  

mistetaan toivomusten mukaan myös muille  
riviväleille.  Ensimmäisten kokemusten mukaan  

näyttää kyllä  siltä, että  laitteella saadaan käsi  

tellyksi  riittävän  tehokkaasti  kaikki  ruiskutan  

kojen  sisäpuolelle  jäävät  taimet  riviväleistä  riip  

pumatta. Suuttimista lähtevä ruiskutepeite  ta  
voittaa sen  sisään  jäävät taimet, vaikka  suutti  
mia ei  olisikaan  jokaisessa  rivivälissä.  

Suuttimien reikien läpimitta  on 0.8 mm. 
Suuremmat reiät eivät  ole  tarpeen. Reikien suu  
rentaminen lisäksi  vaikeuttaa riittävän  paineen  
saamista työskentelyä  varten.  

Ruiskutus  on mahdollista suorittaa normaa  

lilla kävelynopeudella.  
Muovipyörät,  joiden halkaisija on 14 cm, 

ovat  kiinnitetyt  laitimmaisiin ruiskutangon  
haaroihin siten,  että  kiinnityskorkeutta  voidaan 
esim. ruiskuttajan  pituuden  mukaan vaihdella. 

Pyörät  kulkevat suuttimien edellä. Tämäkin 
mahdollistaa ruiskutuskorkeuden säätelemisen. 

Pyörien  varassa  säätely  luultavasti tapahtuu  var  
memmin ja helpommin  kuin  esim. SCHULERin 
kannettavalla  laitteella. Edellä kulkevin  pyörin  
varustettua  laitetta on helpompi  työntää  kuin 
sivuilla kulkevin  pyörin  varustettua.  Ruiskute 
ei niitä  myöskään  pääse  pahasti  kastelemaan,  
mikä puolestaan  vähentää maan ja turpeen ta  
kertumista pyöriin. 

Edellä selostettujen  laitteiden tavoin soveltuu 
tämäkin malli käytettäväksi  myös  sienitautien 
tavallista tehokkaampaan  torjuntaan. 

Sivuille antavat suuttimet voidaan tässäkin 

laitteessa vaihtaa suoraan alaspäin  antaviin,  jol  
loin herbisidiruiskutukset ovat  mahdollisia. Täl  

löin 6  suuttimen sijasta  ruiskuun  tulee niitä 4, 
joiden  reiän läpimitta on 1.0 mm. 

Laitetta valmistetaan tilauksesta.  Toimitus  

aika on noin 4 viikkoa. 10 suuttimella varustet  

tuna hinta keväällä  1970 tulee olemaan noin 

90 mk. Reppuruiskun  hinta on noin 200 mk.  

Kuva  9. Suomalainen ruisku. 

Fig.  9.  Finnish sprayer.  
Valok.  

-
 Photo: U. R:NEN 
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Kuva 10. Ylinnä suomalainen ruisku tukki-   

miehentäintorjuntasuuttimilla  varustettuna.   

Kesk.  vas. herbisidisuuttimet paikoillaan.  Kesk.   
oik.  näkyy  pyörien  kiinnitystapa.  Kiinnityskor-   
keutta voi vaihdella. Alh. nähtävissä miten ruis-  

kutuksen teho ulottuu pitkälle  ruiskun  uiko-   

puolelle.   

Fig.  10.  Above:  the  Finnish sprayer equipped  

with  nozzles  for the  control of  Hylobius  abietis. 

Middle left: herbicide nozzles attached to the 

sprayer. Middle right:  the wheels attached  to  the 

sprayer;  they  can be  fastened at varying heights,  
Below: The effect of  spraying  can be seen far  
outside the  sprayer.  
Valot — Photo: U. R:NEN 
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