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Kari  Löyttyniemi  

HAVUPUNKIN JA KUUSEN  NEULASPUNKIN TORJUNTA 

Control  of  mites Oligonychus  ununguis  and Nalepella  haarlovi  var. piceae-abietis  

SUMMARY 

The  paper describes  a series  of  experiments  
on the control of the spruce spider  mite 

(Oligonychus  ununguis)  and the Eriophyid  mite 

Nalepella  haarlovi var. piceae-abietis  with 
acaricides.  The study was carried out in the 

period  1966—69 on spruce seedlings  in va  
rious nurseries in southern Finland. The mite 

species  in  question cause great economical  losses  
in the spruce stock  in  Finnish  nurseries,  and 
control measures are required  in all nurseries 
in the southern parts  of the country (see  
LÖYTTYNIEMI 1969b,  1969  c).  According  to 
the results  of  the study,  overwintering  eggs  are 
best  destroyed  with Eradex®  and  carbolineum. 
On transplants  to be brought  to the field for 

planting,  overwintered eggs  were  destroyed  by  

dipping  the bundles of  transplants  into the  
control  liquid.  Carbolineum,  however,  showed  
to damage the transplants  when used at the  
time of the buds'  opening.  For  control  in 

summertime, many acaricides  showed to be 
effective in both  of  the  species  in question.  
A 70—80 % result of the control measures  

already seems to check  greater damage.  The 

Nalepella  mite,  which lives vagrantly  on needles,  
seemed to be extremely  susceptible  to most  
acaricides. Among  the control  materials  tested,  
Eradex was established as being the one best 
suited for use in the nursery.  

15701—70/80 
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1. JOHDANTO 

Havupunkki  (Oligonychus  ununguis)  ja  kuu  
sen neulaspunkki  (Nalepella  haarlovi  var.  piceae  

abietis)  ovat  uusia laajentuneen  metsänviljely  

jä  taimitarhatoiminnan mukanaan tuomia met  
sätuholaisia. Ensimmäinen tieto havupunkin  
tuhoa-aiheuttavasta esiintymisestä  Suomessa  on 
vuodelta 1957 (VAPPULA  1965).  Kuusen  neu  
laspunkki  todettiin lajina ja  tuhoeläimenä vasta  
vuonna 1964 (LÖYTTYNIEMI  1969 a,  1969 c).  
Koska  kummankin lajin  merkitys  tuholaisina 
oli täysin tuntematon,  aloitettiin vuonna 1965 

lajien  esiintymistä  ja vahingollisuutta  sekä tor  

junnan  biologisia  perusteita selvittelevät tutki  
mukset  (LÖ VTT  YNIEMI 1966, 1969 b,  1969 c,  

1970). Tutkimustulokset osoittivat,  että kum  
mankin lajin  torjunta  on tietyissä olosuhteissa 

tarpeellista  taloudellisesti merkittävien taimi  
tarha-  ja  taimistotuhojen  estämiseksi.  

Kehrääjäpunkkien  {Tetranychidae),  joihin  ha  

vupunkki  kuuluu,  kemiallista torjuntaa  on laa  
jasti  tutkittu, koska  näillä punkkilajeilla  on 
suuri  merkitys  viljelykasvien  tuholaisina (esim. 
UNTERSTENHÖFER 1958, BRAVENBOER 

1959, KANERVO  1961, LIV&TS  &  PETRU  
§OVA  1967).  Kehrääjäpunkkien  torjuntaan  on 
kehitetty  erityisiä  torjunta-aineita, akarisidejä,  
koska  monet insektisidit 

—
 mm. klooratut hiili  

vedyt  —  eivät tehoa punkkeihin.  Erityisinä  ongel  
mina  punkkien  torjunnassa  ovat  olleet eräiden 

kehitysasteiden  suuri vastustuskyky,  torjunta  
aineiden vaikutus  punkkien  vihollisiin ja  se,  että 

punkkikannat  kehittyvät  helposti  resistenteiksi 

käytettäessä  jotain ainetta jatkuvasti  (esim.  
UNTERSTENHÖFER 1964,  HUFFAKER  ym. 

1969). Nimenomaan havupunkin  torjunnasta  
ovat  esittäneet koetuloksia  mm. NEISWANDER 

& RODRIGUEZ  (1947),  SCHREAD (1955),  
BRAMMANIS (1956),  MARTIGNONI & ZEMP 

(1956), STEWART & PETERSON (1960),  
THALENHORST  (1962)  sekä  EIBNER  (1963).  
Näissä  kokeissa  on käytetty  vaihtelevalla me  

nestyksellä  useita insektisidejä  ja akarisidejä.  
Koska  kuusen neulaspunkki  on vasta  1960- 

luvulla tietoisuuteen tullut tuhoeläin,  ei sen  

torjunnasta  ole  mitään  aikaisempia  kokemuksia.  
Yleensäkin  äkämäpunkkien  (Eriophyidae)  tor  

junnasta  on olemassa  varsin vähän tietoja,  koska  
tämän  heimon lajeista  vain muutamilla on  ollut  
taloudellista merkitystä  tuholaisina. Lisäksi  vielä 
suurin  osa torjuntakokeilusta  on kohdistunut  
äkämiä aiheuttaviin punkkilajeihin,  kun  sitävas  
toin neulaspunkki  on vapaasti  elävä laji  (esim.  
SCHREAD 1955, KANERVO  & MÄKINEN 

1967, DOWNING  & MOILLIET 1969, STERN  
LICHT  1969).  On kuitenkin  perusteltua  olettaa,  
että Eriophyidae-punkkien  torjuntaan  soveltui  
sivat  useat  kehrääjäpunkkien  hävittämiseen tar  
koitetut  valmisteet. 

Nyt  suoritettujen  tutkimusten tarkoituksena 
on ollut kenttäkokeiden avulla selvittää muuta  

mien uusien ja eräiden jo yleisesti käytössä  
olevien  akarisidien  käyttökelpoisuutta  havupun  
kin  ja kuusen  neulaspunkin  torjuntaan.  
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2. TUHOKUVAT JA TORJUNTAKOHTEET 

Havupunkki  voidaan käytännössä  havaita ja 
tunnistaa pienen  kokonsa  (n.  0,4  mm) vuoksi  
ainoastaan suurentavaa  luppia  apuna käyttäen.  
Etenkin  verson  pinnalla  ja  neulasissa olevat  kel  
lertävät tai punertavat munat ovat  helposti  to  
dettavissa (kts.  kuva 2).  Mikäli  havupunkin  

populaatiotiheys  on suuri,  kutovat  punkit  ver  
son ympärille  vaalean  seittihunnun (kts.  LÖYT  
TYNIEMI 1969  b,  kuva  2).  Neulaspunkit  ovat  
väriltään kirkkaan  keltaisia ja kooltaan noin 

0,2—0,3 mm. Neulaspunkin  munat sijaitsevat  

yksinomaan neulasissa ja ne ovat  havupunkin  
munia huomattavasti pienempiä  (kts.  kuva  4).  
Kummankin punkkilajin  pääisäntäkasvi  on  kuu  
si,  joskin  ainakin havupunkkia  esiintyy  vähäi  
semmässä  määrin lähes kaikissa  havupuulajeissa.  
Punkit aiheuttavat tuhoa imemällä nesteitä neu  

lasen pintasolukoista,  minkä  seurauksena neula  
nen kellastuu,  kuivuu ja  varisee. Havupunkin  
kellertävät imentälaikut ovat erillään toisistaan 

muodostaen neulasen pinnalle  mosaiikkimaisen  
kuvioinnin. Neulaspunkin  aiheuttamat imentä  

jäljet  ovat  sitävastoin  niin  pieniä  ja  lähekkäin 
toisiaan, että neulanen näyttää  silmävaraisesti  
katsoen  kellastuvan lähes tasaisesti. Taimitar  

hoissa punkkilajien  tuho ilmenee luonteenomai  
sena nelivuotisten kuusen taimien neulaston 

kellastumisena elokuun alkupuolella.  Havupun  
kin tuho kohdistuu voimakkaimmin taimien 

alaosiin,  kun sitävastoin neulaspunkki  aiheuttaa 
taimien latvaosien,  erityisesti  latvakasvaimen,  
kellastumisen (kts. kuvat 1  ja  3).  Neulaspunkin  

tuhoja  esiintyy  yksinomaan  rehevissä,  nopeakas  

vuisissa  taimissa. Seuraustuhona punkkien  vioit  
tamissa  neulasissa on  esiintynyt  Lophodermium  

piceae-  ja  Cladosporium  herbarum- sieniä. 

Havupunkin  tuhoalue käsittää Suomessa 
suunnilleen linjan  Tornio—Joensuu  eteläpuolei  
sen  alueen.  Erityisen  runsaasti  tuhoja  esiintyy  
eteläisellä rannikkoalueella. Tuhot ovat olleet 

taimitarhoissa Etelä-  ja Keski-Suomessa siksi  

yleisiä,  että  tällä  alueella on  perusteltua  suorit  
taa  havupunkin  torjuntaa  vuosittain toistuvasti 

ja  ennaltaehkäisevästi  kaikilla  koulittujen  kuu  
sen taimien kasvatusaloilla.  Taimitarhojen  lisäksi  
saattavat torjuntakohteina  tulla kysymykseen  
kuusen viljelyalat  aukeilla  kasvupaikoilla,  eri  

tyisesti  pelloilla,  kuusen siemenviljelykset  ja 
Picea-  koristeistutukset. 

Neulaspunkin  torjunta  on tähänastisten tie  

tojen  perusteella  tarpeen ainoastaan taimitar  
hoissa  ja  suhteellisen rajoitetulla  alueella Keski  

ja Itä-Suomessa  (kts.  LÖYTTYNIEMI 1969 c,  
kartta  1). Kuten  havupunkinkin  kohdalla tulevat  

torjuntakohteina  kyseeseen  yksinomaan  kou  
litut kuusen taimet. Kummankin punkkilajin  
aiheuttamien tuhojen  esiintymismahdollisuutta  

ja  torjunnan  tarvetta  arvioitaessa on lisäksi  huo  

mattava, että sateiset alkukesät,  taimien toistuva 

kastelu  sadetuslaitteillaja  muovihuoneiden käyt  
tö  estävät  punkkien  joukkolisääntymistä.  Tuhot 
ovat myös  vain  harvoin kroonisia. 

Yksityiskohtaisemmin  on havupunkin  ja  neu  

laspunkin  tuhokuvat ja tuhojen esiintyminen  

esitetty  aikaisemmassa yhteydessä  (LÖYTTY  
NIEMI 1969  b,  1969  c). 
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Kuva  1. Havupunkin  vioittamia nelivuotisia 
kuusen  taimia taimitarhassa. Asikkala,  4.9.1967. 

Valok. kirjoittaja.  

Fig.  1. Four-year-old  nursery transplants  of  

spruce  that have  been damaged  by  spruce  spider  

mite. Asikkala,  4 Sept.  1967. Photo by  the  
author.  

Kuva  3. Kuusen  neulaspunkin  vioittamia neli  
vuotisia kuusen taimia taimitarhassa. Punka  

harju,  23.8.1967. Valok. kirjoittaja.  

Fig.  3. Four-year-old  nursery  transplants  of  

spruce that have been damaged  by  the mite 

Nalepella.  Punkaharju,  23  Aug.  1967. Photo by  
the author. 

Kuva  2. Havupunkin  talvimunia kuusen  versos  
sa. Suurennus 15- kertainen.  Valok.  Helsingin  

yliopiston  kuvalaitos. 

Fig.  2.  Wintering  eggs  of  spruce  spider  mite  on 
a  spruce  shoot. Magnification  15  x. Photo by  
the  Institute of  Photography,  University  of  
Helsinki. 

Kuva  4. Kuusen  neulaspunkin  talvimunia kuu  
sen neulasella. Suurennus 40-kertainen. Valok. 

Helsingin  yliopiston  kuvalaitos.  

Fig.  4. Wintering  eggs  of  the mite Nalepella  on 
a  spruce  needle. Magnification  40 x. Photo by  
the Institute of  Photography.  University  of  
Helsinki. 
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3.  TORJUNTAKOKEET  

Torjuntakokeet  suoritettiin metsäntutkimus  
laitoksen Punkaharjun  taimitarhassa vuosina 
1966—1969. Koemateriaalina käytettiin  neli  
vuotisia koulittuja  kuusen taimia ja ruiskutuk  
set suoritettiin reppuruiskulla.  Punkaharjulla  

tehtyjen  kokeiden lisäksi  kokeiltiin eräitä lupaa  
viksi osoittautuneita valmisteita havupunkin  

torjuntaan käytännön  mittakaavassa eräissä  
muissa Etelä-Suomen taimitarhoissa. Käytetyt  

torjunta-aineet  ja niiden käyttöväkevyydet  oli  
vat  seuraavat:  Akar  20  (0,1  %),  Eradex  (0,05  %),  
kasvikarbolineumi (VK-Karbolineumi  ja Hiber  

nol-Special)  (5  %), Kelthane W (0,2  %),  Mesurol  

(Bayer)  (0,2 %), Metasystox  R  (0,1  %),  Rika  

(10  %), Roxion (0,1  %),  Silvanol  (1,0  %) ja 
Thiodan (0,4  %).  Valmisteet  on  esitetty  kauppa  
nimillä ja  niiden vaikuttavat aineet ja  pääasialli  
set  käyttötarkoitukset  ilmenevät Kasvinsuojelu  
aineluettelosta (1966,  1969), paitsi  Mesurolin,  

jonka  vaikuttava  aine  on metmerkapturoni  ja 

jolla on sekä  insektisidinen että akarisidinen 
vaikutus. 

31.  Havupunkin  torjunta  

Talvimunien hävittäminen. Ha  

vupunkki  talvehtii muna-asteella. Talvimunien 
muninta tapahtuu  pääasiassa  elokuussa,  ja touk  
kien kuoriutuminen alkaa keväällä toukokuun 

loppupuolella.  
Kokeiltaviksi valittiin kaksi  valmistetta,  Era  

dex ja kasvikarbolineumi,  joilla  on  kirjallisuus  

tietojen  mukaan tehokas  ovisidinen vaikutus,  

ja joiden  käytöstä  havupunkin torjuntaan  ei  
ollut rittävästi kokemuksia (vrt.  BEIER— 
PETERSEN  1959, THALENHORST 1962).  
Koemateriaalina oli  0,5  metrin etäisyyksille  toi  
sistaan istutetut  kuusen taimet ja  toistoja  oli  
10.  Taimet ruiskutettiin valuntamäriksi touko  

kuun alkupuolella  ennen toukkien  kuoriutu  
misen alkamista. Tarkastus suoritettiin kuu  

kautta myöhemmin ottamalla jokaisesta  tai  
mesta vastaavista kohdin neljä  versoa ja laske  
malla niissä olleet punkkiyksilöt.  Tulokset on 

esitetty  seuraavassa asetelmassa: 

Samanaikaisesti  edellisen kokeen  kanssa  suo  

ritettiin toinen koe,  jossa kuusen  taimet kastet  
tiin 25 taimen nipuissa  10 sekunnin ajaksi  

torjunta-aineliuokseen  ennen istutusta. Sekä 
Eradexilla että karbolineumilla saatiin  100 %:n 

torjuntatulos.  Kumpaakin  valmistetta  kokeiltiin  

myös  eräissä taimitarhoissa käytännön  mitta  
kaavassa  suorittamalla ruiskutuksia  (n.  1000— 
1500 l/ha) toukokuussa ja syyskuussa.  Kum  
mallakin aineella saatiin  poikkeuksetta  riittävä 

torjuntatulos,  joskin karbolineumin teho oli 
Eradexia heikompi,  johtuen  ilmeisesti  käyte  

tystä  liian pienestä  ruiskutusnestemäärästä. 
Edellä esitetyissä  kokeissa  ei  karbolineumilla 

ollut mitään havaittavaa haitallista vaikutusta 

kuusen  taimiin (vrt.  BEIER—PETERSEN 1959).  
Koska  kuitenkin  oli syytä  epäillä,  että  karboli  
neumi saattaisi  vahingoittaa  ainakin nuoria kuu  
sen versoja, suoritettiin tätä selvittelevä koe.  
Kolmivuotisia kuusen  taimia ruiskutettiin taimi  

tarhassa karbolineumilla (2500  l/ha) viikon 
välein toukokuun alusta kesäkuun loppuun.  
Kesällä tuloksia  tarkastettaessa todettiin, että  
viikkoa  ennen silmujen puhkeamista  käsitellyt  
taimet vioittuivat jonkin  verran,  silmujen  puh  
keamisen aikaan  ja viikkoa myöhemmin  käsi  

tellyt pahoin  ja  kahta  viikkoa myöhemmin  käsi  

tellyt  vielä  vähäisessä määrin.  Vioittuminen il  
meni uusien versojen  kuivumisena tai käyristy  
misenä sekä  neulasten varisemisena. 

Kesäasteiden hävittäminen. 

Havupunkilla  kehittyy  Etelä-Suomessa kesän  
kuluessa  3—4 sukupolvea  sukupolviajan  ollessa 
noin yksi  kuukausi. Koska  munat  ovat  huomat  
tavasti  vastustuskykyisempiä  useimpia  torjunta  
aineita vastaan kuin muut kehitysasteet,  on 

torjuntatoimenpide  pyrittävä  suorittamaan ajan  
kohtana,  jolloin  muna-asteella olevia punkkeja  
on mahdollisimman vähän. Torjunnan  teho li  

sääntyy,  jos  toimenpide  toistetaan parin  viikon 
kuluttua, sillä tällöin saadaan hävitettyä  myös  
ne yksilöt,  jotka  kehitysasteensa  tai  olinpaik  
kansa vuoksi eivät ensimmäisellä kerralla  tu  

houdu. 

Havupunkin  kesäasteiden hävittämiseen  ko  
keiltiin eräitä yleisesti  käytössä  olevia  akarisideja  

ja  vertailun vuoksi  yhtä  insektisidiä  (Silvanol).  
Kokeet suoritettiin kesäkuun lopulla  ajankoh  
tana, jolloin  munia ei  ollut  juuri lainkaan.  Koe  
materiaalina käytettiin  taimipenkistä  erotettuja 
Im 2 :n suuruisia ruutuja  ja  toistoja  oli  kahdek  

'orjunta-aine Punkkiyksilöitä,  

kpl./verso  

Teho-% 

Iradex 2,4 92 

lasvikarbolineumi 1,9 

käsittelemätön 32,4 

94 

O 
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san.  Tulokset tarkastettiin kuukautta myöhem  
min ottamalla jokaisesta  taimiruudusta toisiaan 
vastaavista  kohdin 30 versoa  ja  laskemalla  niissä 
olleet  punkkiyksilöt.  Tulokset  olivat seuraavat:  

Silvanolia ja Akar 20:tä käytettäessä  on 

punkkikanta  lisääntynyt  ilmeisesti siitä syystä,  

että  nämä  aineet eivät  ole  tehonneet havupunk  
keihin ja ovat  lisäksi  hävittäneet punkin  hyön  
teisvihollisia. Muiden käytettyjen  aineiden teho  

prosentit  olivat vähintään 70,  mitä voidaan 

pitää  riittävänä estämään  tuhojen  synty.  Suori  
tettaessa  Eradexilla toistettu käsittely  kahden 
viikon kuluttua saatiin 100 %:n torjuntatulos.  

Kokeiltaessa  Eradexia ja  Metasystoxia  useaan 
otteeseen käytännön  mittakaavassa  saatiin kai  
kissa  tapauksissa  riittävä torjuntatulos.  Myös  
Kelthane-ruiskutuksilla saatiin tuhojen  synty  
estettyä  yhtä poikkeustapausta  lukuunotta  
matta. 

32. Kuusen  neulaspunkin  torjunta  

Kuusen  neulaspunkki  talvehtii muna-asteella. 
Toukat voivat alkaa kuoriutua Etelä-Suomessa 

jo  huhtikuun lopulla  ja kesän  kuluessa  kehittyy  
ueita sukupolvia.  

Torjuntakokeisiin  valittiin valmisteita,  joi  
den voitiin kirjallisuustietojen  perusteella  olet  
taa soveltuvan  äkämäpunkkien  hävittämiseen. 

Käsittely-yksikköinä  käytettiin  taimipenkeistä  

rajoitettuja 2 m 2 :n suuruisia ruutuja  ja toistoja 
oli kuusi.  Taimien käsittely  suoritettiin heinä  
kuun lopulla  ajankohtana,  jolloin  neulaspunkki  

populaatio  oli pääosaltaan  toukka-  ja nymfi  
asteilla.  Tulosten tarkastus  suoritettiin syyskuun  
puolivälissä  ottamalla jokaisesta  ruudusta 35 

ylimmän kasvainkiehkuran versoa.  Versoissa 
olleet  neulaspunkin  munat laskettiin.  Aikaa  vie  
neen tarkastuksen ajan  materiaalia säilytettiin  
pakastettuna,  jotta näytteissä  ei  päässyt  tapah  
tumaan muutoksia.  Tulokset  on  esitetty  seuraa  
vassa asetelmassa:  

Torjunta-aine Munia, kpl./verso Teho-%  

Kaikilla  käytetyillä  valmisteilla oli  täten  
Kelthanea  lukuunottamatta erittäin tehokas tor  

juntavaikutus.  Kuitenkin myös  Kelthanen tehoa 
on pidettävä  riittävänä  estämään  tuhojen  synty.  

33.  Nestemäärän vaikutus  torjuntatulokseen  

Kaikissa  edellä mainituissa kokeissa,  havu  

punkin  talvimunien hävittämistä  lukuunotta  

matta, oli käytetty  nestemäärä  noin 1000  l/ha. 
Nestemäärän vaikutusta  torjuntatulokseen  sel  
vitettiin tarkemmin erityisellä  kokeella. Ko  
keessa  käytettiin  vaihtelevaa ruiskutusneste  
määrää  ja torjunta-aineena  oli Eradex. Kokeen 

järjestely  oli samanlainen kuin  neulaspunkin  

torjuntakokeessa  ja sekä  havupunkin  että neu  

laspunkin  esiintyminen  tarkastettiin  samoista 
versoista. Tulokset  on esitetty  kuvassa  5.  

i'orjunta-aine  Punkkiyksilöitä,  

kpl./verso  

Teho-% 

Ucar  20 6,3  
iradex 1,5 74 

Celthane W 1,5 74  

/lesurol 1,6 72 

/letasystox  R  1,7 70 

iilvanol 

käsittelemätön 

9,3 

5,7 0  

Iradex 3,5 9'  

Lelthane W  19,8 8 

lesurol 2,5 9 

letasystox  R 0,6 9'  

Lika  3,8 9i 

Loxion 0,2 10i  

'hiodan 0,7 9'  

käsittelemätön 101,9 
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Kuva  5.  Ruiskutusnestemäärän (Eradex  0,05%)  
vaikutus  torjuntatulokseen  taimitarhassa.  1 = 

Oligonychus,  2  = Nalepella.  

Fig.  5. The  influence of  the quantity  of  spray  
(Eradex  0,05%)  on the result of  the control  
measure  in the  nursery. 1 =  Oligonychus,  2  = 

Nalepella.  

4.  TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkimustulokset  osoittavat,  että  useimmat 

kokeilluista  akarisideista soveltuvat tehovaiku  

tuksensa puolesta  havupunkin  ja  kuusen  neulas  

punkin  torjuntaan.  Koetuloksia arvioitaessa on 
kuitenkin otettava huomioon,  että käsittelyt  
suoritettiin valittuina ajankohtina,  jolloin  punk  
kien kehitysvaihe  ja sääolosuhteet olivat tor  
junnan  onnistumisen kannalta edulliset.  Koska  
käytännössä  ei käsittely  ajankohtaa  yleensä  voida 
valita yhtä tarkasti,  on kesäaikainen käsittely  
ainakin havupunkin  osalta syytä  toistaa. Tosin  

torjuntatoimenpiteillä  aikaansaatu suhteellisen 
vähäinenkin punkkikannan  aleneminen ilmei  
sesti  useimmissa  tapauksissa  estää  ainakin vaka  

vampien  tuhojen  syntymisen.  Sekä havupunkin  
että  neulaspunkin  torjunnassa  on noin 1000 l/ha 

raiskutusnestemäärää  pidettävä  riittävänä kesä  
aikaisessa  torjunnassa  taimitarhassa. Hävitet  
täessä  havupunkin  talvimunia kasvikarbolineu  
milla on taimet kasteltava valuntamäriksi. 

Tuloksista voidaan tehdä myös  se johto  

päätös,  että neulaspunkkia  ja  mahdollisesti va  
paasti  eläviä Eriophyidae-lajeja  yleensäkin  on 

käytännössä  suhteellisen helppo  torjua.  
Laajamittaiseen  käyttöön  ovat  suositeltavim  

pia  sellaiset  valmisteet,  joilla  on vähän akarisi  
deille ominaisia  sivuvaikutuksia,  jotka  ovat  käyt  

täjälle  mahdollisimman vaarattomia ja jotka  
eivät  vahingoita  havupuiden  taimia. Näillä perus  
teilla arvosteltuna  voidaan kokeilluista valmis  

teista erityisesti Eradexia pitää  suositeltavana 
havupunkin  ja kuusen  neulaspunkin  torjuntaan.  
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