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The  use  of  insecticides  for  protection  of  coniferous  planting  stock  against  
the large  pine  weevil  (Hylobius  abietis  L.)  

SUMMARY 

In 1970 the use of certain chlorinated 

hydrocarbons,  e.g. DDT and lindane was  banned 
or heavily  restricted  in Finland. From 1971 
DDT could only  be used  in  forest  tree  nur  
series for protection of coniferous planting  

stock;  lindane was  allowed for  the same  purpose 
and additionally  for protection  of unbarked 

pulp  wood and timber,  not  being  floated. 
The aim of  the present  study  was  to  investi  

gate 1) when the protection  of  the planting  
stock  began  in practical  scale in Finland and,  

2) how  it  was  carried  out  in 1970, and 3)  to  get 
forecasts for 1971, when the new restrictions 

were  implemented. Questionnaries were  sent  in  
March  1971 to 52 nurseries covering  appr. 
80  % of  the productive  nursery  area  in Finland. 
The results are based upon 40 replies  (77  %),  
received  in April  1971. 

The protection  started in  practical  scale in  
the 19605. Mainly  seedlings  of  Scots pine  were 
treated and the method mostly  used was  

dipping  in water suspensions  or emulsions 

containing  0.2—1.0 % of  DDT,  DDT +  lindane 
or  DDT +  lindane +  dieldrin. The protection  
was usually carried out at forest  sites  just 
before planting.  In 1970 the treatment was 
made as mentioned above. Detailed results are 

presented  in table 1. About 10  % of  the pine  
and 80 % of the spruce seedlings  remained 

unprotected.  These numbers may  be underesti  
mated due to neglected  dipping at the forest  

planting  site. 
The forecasts  for 1971 (see  table 2)  showed  

that spraying of the seedlings  in the nursery  
beds before lifting  will be preferred  before 

dipping  when  dipping  at  planting  sites  is  banned. 
Since  the dipping  at the planting  site is  less  
harmful to  the environment (small  amounts  of 
insecticides at the same  place  appr. once in 
80  years)  than  dipping  or  spraying  in  nurseries,  
at least lindane,  if not DDT, should be allowed 
for use on the planting  sites.  

16999—71/80  
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1. JOHDANTO 

Tukkimiehentäi  (Hylobius  abietis  L.)  on tois  
taiseksi  ainoa metsähyönteinen,  jonka  tuhoja  
Suomessa säännöllisesti  ja laajassa  mittakaavassa  

joudutaan  torjumaan käsittelemällä  havupuiden  
istutustaimet insektisideillä.  Tähän tarkoituk  

seen  on menestyksellisesti  käytetty  kloorattuja  

hiilivetyjä,  pääasiassa  DDT:tä, mutta lisäteho  
aineina myös  lindaania sekä  dieldriiniä. Näiden 

käyttö  perustuu  klooratuille  hiilivedyille  omi  
naiseen pitkään  kestovaikutukseen,  mikä  on 
erityisen  tärkeä tukkimiehentäin torjunnassa,  
koska taimet ovat  alttiina tuhoille useita vuosia 

istutuksen  jälkeen.  Käsittely  voidaan suorittaa 
joko istutuspaikalla  tai taimitarhalla  upotta  
malla taimien vihreät osat  juurenniskaa  myö  

ten  insektisidiliuokseen tai ruiskuttamalla tai  

met ennen nostoa taimipenkeissä  (katso  esim. 
HAUGE 1966, RUMMUKAINEN 1970). Tätä 

menettelyä  noudattaen voidaan pohjoiseuroop  
palaisissa  olosuhteissa  DDT-valmisteita  käyttäen  
tyydyttävästi  välttää tukkimiehentäin  tuhoja  
vielä istutuskesää  seuraavana kasvukautena (vrt. 

esim. SCHINDLER 1954, BAKKE 1964).  Mui  

takin insektisidivalmisteita,  lähinnä fosfori-  ja 

karbamaattityyppisiä,  on kokeiltu,  mutta nii  
den kestovaikutus  on  yleensä  ollut  riittämätön. 

Kloorattujen  hiilivetyjen  käyttöön liittyy  
kuitenkin vakavia haittavaikutuksia,  ja tästä  

syystä  on tämän  tyyppisistä  torjunta-aineista  
pyritty  luopumaan.  Suomessa on näin  ollen 
maatalousministeriön päätöksellä  23. 10. 1969 

kielletty  ja rajoitettu  eräiden kloorattujen  hiili  
vetyjen  käyttöä.  Tämän päätöksen  yksityiskoh  
taiset määräykset  on aikaisemmin  esitetty  met  
säalan lehdissä (katso  RUMMUKAINEN 1969, 
LÄNGSTRÖM 1970).  DDT:n  ja  lindaanin käyt  
tö on edelleen sallittua  metsäpuiden  taimien 

suojaukseen,  mutta tämän  käsittelyn  on tapah  
duttava taimitarhalla.  Lindaania saa  lisäksi  käyt  

tää  puutavaran suojaukseen,  ei kuitenkaan ui  
tettavan puutavaran käsittelyyn.  Uudet mää  

räykset  astuivat voimaan asteittain siten,  että 
ennen 30. 6. 1970 ostetut varastot saatiin 

käyttää  loppuun  vanhalla tavalla 31. 8. 1971 
mennessä. Keväällä 1971 voitiin toisin sanoen 

vielä  suorittaa taimien suojaus metsässä,  jos  

tähän käytettiin  ennen 30. 6.  1970 ostettuja 

torjunta-aineita.  Keväällä  1972 torjunnan  on 
kuitenkin  ehdottomasti tapahduttava  taimitar  
halla. 

Koska  siirtyminen  uusien määräysten  mukai  

siin käsittelytapoihin  saattaa aiheuttaa käytän  
nöllisiä vaikeuksia  taimitarhoilla,  katsottiin  tar  

peelliseksi  selvittää  taimien insektisidisuojauk  
sen  kokonaistilanne torjuntamenettelyn  kehit  

tämistä ajatellen.  Tällä tutkimuksella pyrittiin  
ennen kaikkea saamaan selville,  miten ja missä 

laajuudessa  havupuiden  taimia on käsitelty  tuk  
kimiehentäin tuhojen  välttämiseksi  sekä  miten 
uudet määräykset  tulevat  vaikuttamaan taimien 

suojauksen  toteuttamiseen. 

2. TUTKIMUKSEN  SUORITTAMINEN  

Johdannossa  esitettyjen  kysymysten  selvittä  
miseksi  lähetettiin maaliskuussa 1971 eräille 
taimitarhoille havupuiden  istutustaimien insek  

tisidikäsittelyä  koskeva  tiedustelu,  jonka pää  
kohdat olivat seuraavat:  

—
 Milloin taimien insektisidikäsittely  on tul  

lut  yleiseen  käyttöön  sekä  miten ja  millä toijun  
ta-aineilla suojaus  alkuaikoina  suoritettiin? 

— Miten ja missä laajuudessa  istutustaimia  
käsiteltiin  vuonna 1970? 

— Mikä on arvioitu menettely  vuonna  1971 

uusien määräysten  vallitessa? 
Koska  tiedustelua ei voitu lähettää kaikille 

Suomen taimitarhoille, käytettiin  seuraavaa  va  

lintamenettelyä.  Metsätalouden siemen-  ja tai  
mineuvoston tekemästä esityksestä  valtakun  
nan taimitarhapolitiikan  suunnaksi vv. 1967- 
1970 otettiin kaikki pysyväisluontoiset  taimi  
tarhat (luokat  I ja II),  joiden tehopinta-ala  
vuonna 1966 tai tavoitepinta-ala  vuoteen  1971 

ylitti  2  hehtaaria. Täten kaikki  tilapäisluontoi  
set, hyvin  pienet  pysyvät  taimitarhat  sekä  met  
säkerhotaimitarhat jäivät tiedustelun ulkopuo  
lelle. Edellä mainittua valintamenettelyä  nou  

dattaen kertyi  52 taimitarhaa,  joille  tiedustelu 
lähetettiin. Näiden taimitarhojen yhteenlasket  

tu tehopinta-ala  vuonna 1966 oli 755.4 ha eli 
78.9 % koko  maan silloisesta  taimitarhapinta  
alasta  sekä  tavoitepinta-ala  vuoteen 1971 82.0 % 
vastaavasta  valtakunnallisesta tavoitteesta (ESI  

TYS .  .  . 1967).  
Vastaukset pyydettiin  palauttamaan  huhti  

kuun loppuun  mennessä  ja toukokuun alkuun 
niitä oli kertynyt  40  kappaletta  eli  77 %,  mitä 
vastaussadannesta on pidettävä  tyydyttävänä.  
Puutteellisia vastauksia  esiintyi  jossain  määrin, 
mikä  luonnollisesti haittaa tulosten tulkintaa. 
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3. TULOKSET 

3.1.  Insektisidikäsittelyn  yleistyminen  

Kyselykaavakkeen  ensimmäisessä kohdassa  
tiedusteltiin,  milloin taimitarhoilla laajemmassa  
mittakaavassa oli  ryhdytty  käsittelemään män  

nyn ja kuusen istutustaimia tukkimiehentäin 

tuhoja  vastaan.  Tulos  ilmenee seuraavasta  ase  
telmasta: 

Ylläolevasta asetelmasta puuttuu tieto yh  
deltä taimitarhalta. On myös  otettava  huo  
mioon, että taimitarhat ovat  eri-ikäisiä,  joten 
eräillä nuorilla taimitarhoilla suojausta  on  suo  
ritettu niiden perustamisesta  lähtien. Asetel  
ma osoittaa kuitenkin  selvästi,  että  insektisidi  

käsittely  on tullut yleiseen  käyttöön  1960-lu  
vulla.  Tämä toimenpide  on kuitenkin koskenut  
lähes yksinomaan  männyn  istutustaimia. Vain  
neljässä  tapauksessa  ilmoitettiin myös  kuusta  
käsitellyn.  Kaksi  taimitarhaa ei  käsittele  taimia 
ollenkaan,  mutta näissä tapauksissa  ei  kasvate  
tuista puulajeista  ole  tietoa. 

Kysymykseen,  miten insektisidikäsittely  al  
kuaikoina suoritettiin, vastasivat taimitarhat 

seuraavasti: 

Kuten  asetelmasta käy  ilmi, on taimien kä  

sittely  istutuspaikalla  upotusmenetelmää  käyt  
täen  ollut yleisimmin  käytössä.  Eräissä  tapauk  
sissa  taimia käsiteltiin  myös  työnjohtajien  ym. 
tilapäisillä  kylmävarastoilla  ennen metsään  vien  
tiä. Tarvittava insektisidipakkaus  lähetettiin 

yleensä  taimitarhalta taimipakkausten  mukana.  
Tähän kemialliseen suojaukseen  käytettiin  
useimpia  kaupan  olevia DDT-, lindaani- ja 
DDT +  lindaani -valmisteita  (Gesarol,  Gesarol 
aktiv,  Hylobin,  Silvanol  ja Dederol)  sekä  erästä  
preparaattia,  jossa edellä  mainittujen  kloorat  
tujen  hiilivetyjen  lisäksi  oli  dieldriiniä (Intaktol).  

Käyttöväkevyys  vaihteli  I—3 %, mikä tehoai  
neena vastaa  DDT:tä noin 0,2—1,0 %  ja  lindaa  
nia  noin 0,2—0,4  % valmisteen väkevyydestä  
riippuen.  Nämä luvut vastaavat  pääpiirtein  tor  
junta-ainevalmistajien  suosituksia.  

3.2. Tilanne v.  1970 

Mahdollisimman tarkan kuvan saamiseksi  sii  

tä, miten taimia käsiteltiin  ennen uusien mää  

räysten  voimaan tuloa,  kysyttiin  taimitarhoilta 
missä  laajuudessa  ja millä menetelmillä taimia 

suojattiin  v. 1970. Vastanneista taimitarhoista 

yhteensä  39 kpl  ilmoitti kasvattaneensa  män  

tyä,  ja yhteensä  28 taimitarhalla kasvatettiin 
kuusta vuonna 1970. Eräät taimitarhat ilmoitti  

vat vain käytetyt  suojausmenetelmät,  mutta 
eivät käsiteltyjä  taimimääriä. Tiedossa olevat 
taimimäärät on käsittelytavoittain  esitetty  tau  
lukossa  1.  

Puutteellisista tiedoista  huolimatta taulukos  

ta  näkyy  selvästi,  miten erilaista männyn  ja  kuu  
sen  taimien suojaaminen  käytännössä  on. Kun 
männyistä  vain 10 % jäi  käsittelemättä,  oli vas  
taava luku kuusen kohdalla 80 %.  Tämä on kui  
tenkin ymmärrettävää kun otetaan huomioon, 
että insektisidikäsittely  sisältyy  männyn  tai  
mien, mutta ei  kuusen taimien hintaan. Män  

nyn taimien kohdalla oli  upotus metsässä  tai  

mipakkauksen  mukana  olleella  insektisidillä  sel  
västi yleisin  käsittelymuoto.  Näin ollen saattaa 
käsittelemättä  jääneiden taimien määrä  olla 
edellä mainittua lukua suurempi, koska  millään 
tavoin ei ole kontrolloitu,  onko taimet todella 

käsitelty.  On  kuitenkin mielenkiintoista todeta,  
että ruiskutus  taimipenkissä  ennen nostoa on 
selvästi  lisääntynyt  verrattuna aikaisemmin  val  
linneeseen käytäntöön.  Kuusella tämä  oli  peräti  
pääasiallinen  käsittelymuoto  silloin kun  kuusta  

yleensä  suojattiin.  

Vuosijakso  Taimitarhojen lukumäärä, 

joilla käsiteltiin  

mäntyä kuusta Yhteensä  

1950-54 

1955-59 2-2 

1960-64 

1965-69 

1970- 

Ei  käsittelyä  

17 2 19 

13 2 15 

1 - 1 

2 

hteensä 39  

läsittelytapa  Taimitarhojen lukumäärä, 

joilla käsiteltiin  

mäntyä kuusta Yhteensä  

upotus taimi- 6 1 7 

:arhalla 

ruiskutus 

:aimipenkissä  

1 1 

jpotus metsässä  27 3 30 

;i  käsittelyä  2 

hteensä 40 
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Taulukko 1. Taimitarhoilta v. 1970 lähetettyjen  havupuiden  taimien insektisidisuojaus  käsittely  
tavoittain. 

Table 1. Protection of  coniferous  planting  stock  distributed  from nurseries  in  1970 according  to 
various treatments  with insecticides. 

1) Esitetyt  luvut  ovat  hieman  aliarvioituja johtuen 8 taimitarhan  ilmoittamista  epätäydellisistä  taimimääristä.  

2)  Esitetyt  luvut  ovat hieman  aliarvioituja johtuen 2 taimitarhan  ilmoittamista  epätäydellisistä  taimimääristä.  

3) Upotus kylmävarastolla ennen metsään vientiä.  

1) Numbers  reported are slightly  underestimated  due  to incomplete information from  8 nurseries.  

2) Numbers  reported are slightly  underestimated  due  to incomplete information  from 2 nurseries.  

3) Dipping at cold  stores  before planting. 

Eri  tyyppisiä  insektisidivalmisteita käytettiin  
vuonna 1970 seuraavasti: 

Taimien  suojaukseen  käytettiin  näin ollen 
lähes yksinomaan  DDT-pitoisia  preparaatteja  ja 
näistä pääasiassa  myös  lindaania ja dieldriiniä 
sisältävää Intaktolia. Viimeksi mainitun teho  

aineen käyttö  on kuitenkin kokonaan kielletty  
31. 8. 1971 lähtien. Käyttöväkevyys  oli  v.  1970 

yleensä  maahantuojien  suositusten mukainen 
vaihdellen 1 %  —  3  %  valmisteesta riippuen.  

3.3. Arvio  vuodelle 1971  

Keväällä 1971 oli pääosa  uusista määräyk  
sistä  astunut  voimaan. Koska  ylimenokausi  oli 
vain vuoden pituinen,  oli pelättävissä,  että  osa  
taimista jäisi  käsittelemättä  uusien  määräysten  
aiheuttamien käytännöllisten  hankaluuksien ta  
kia.  Tämän johdosta  tiedusteltiin taimitarhoilta 

myös  arviota tulevalle istutuskaudelle. Arvion  
tulokset on koottu taulukkoon 2. 

Taulukon 2  taimimäärät perustuvat  männyn  
kohdalla 22  ja  kuusen  kohdalla 12  taimitarhan 
arviolukuihin.  Näiden perusteella  ei  käsittelyn  
kokonaismäärässä  tapahtuisi  laskua,  vaikka jou  
dutaan soveltamaan uusia menetelmiä. Kuusta 

arvioidaan päinvastoin  käsiteltävän selvästi  

Käsittelytapa Mänty —  Pine  Kuusi  — Spruce 

milj.  tainta — mill,  of  plantsl  % milj.  tainta —  mill,  of  plants  % 

Ei  käsitelty  

No  protection  
9,7 8,1 24,8 80,3 

Upotus  taimitarhalla 

Dipping  in nursery 
7,2 6,1 0,1 0,5 

Ruiskutus taimi- 

penkissä  —  Spraying  
in  plant  beds  

37,1 30,8 4,6 15,0 

Upotus  metsässä  

Dipping  at  planting  62,6 52,2 1,3 4,2 

site  

Muu menetelmä  

Other method 
3,4  2,8 

Yhteensä 

Total 
120,0 100,0 30,8 100,0 

lindaani (Silvanol)  
DDT + lindaani (Gesarol  aktiv)  
DDT + lindaani + dieldriini 

[Intaktol FK) 
;i tiedossa 

0.6 

3.1 

72.2 

4.0 
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Taulukko 2. Mäntyä  ja kuusta  vuonna  1971 kasvattavien  taimitarhojen  arvio taimien insektisidi  
suojauksesta  vuonna 1971 käsittelytavoittani.  

Table 2. Forecasts  for  1971 concerning  the protection  of  the planting  stock  by  means  of insecticides 

according  to  nurseries  producing  pine  and spruce in 1971. 

1) Männyn taimimäärät  perustuvat  22  taimitarhan  arvioihin.  

2)  Kuusen taimimäärät  perustuvat  12 taimitarhan  arvioihin.  

3) Upotus metsässä  vanhalla  insektisidillä.  

4) Upotus kylmävarastoilla  ennen metsään  vientiä.  

5)  Ruiskutus  telineessä  taimitarhalla.  

1) Number  of  pine plants  based  on forecasts  from 22  nurseries.  

2) Number  of  spruce  plants  based  on forecasts  from 12 nurseries.  

3) Dipping at  planting site  with  old  insecticide. 

4) Hipping at cold stores  before planting.  

5) Spraying on racks  in  nursery.  

enemmän  kuin  v.  1970. Vanhan metsäkäsittelyn  
tilalle tulee ruiskutus  taimipenkissä.  Muina me  
netelminä esiintyy  ruiskutus  taimitarhalla teli  
neessä  sekä kylmävarastoissa  ennen metsään  
vientiä. Viimeksi mainitun menettelyn  luvalli  

suus lienee kuitenkin kyseenalainen,  koska  
edellä mainitun maatalousministeriön päätök  

sen  mukaan käsittely  voidaan suorittaa vain 
taimitarhoilla. Keväällä 1971 saatiin myös  käyt  
tää ennen 30. 6. 1970 ostetut  insektisidivaras  

tot  loppuun  vanhaan tapaan ja tätä  menettelyä  

esiintyi arviossa  vähäisessä määrässä.  Toijunta  
aineiden suhteen ei arvioissa  esiintynyt  suurem  

pia  muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.  
Dieldriiniä sisältäneen Intaktol-valmisteen osuus 

näyttää  kuitenkin  laskevan,  vaikka  dieldriini on 

poistettu  uudesta Intaktol LD  -valmisteesta;  
lisäksi  on  havaittavissa  lisääntyvää  kiinnostusta 

pelkkää  lindaania kohtaan. 

4. TULOSTEN TARKASTELUA 

Avohakkuu- ja metsänviljelytoiminnan  laa  

jentuessa  on tukkimiehentäikysymys  tullut  yhä  

ajankohtaisemmaksi.  JUUTISEN  (1962)  1950- 
luvulla tekemien tutkimusten  mukaan tukkikär  

säkkäät  olivat  selvästi  viljelytaimistojen  pahim  

pia tuholaisia. On ilmeistä,  että tilanne olisi  
kehittynyt  yhä  pahemmaksi,  mikäli  1960-luvul  
la ei olisi  ruvettu  taimia suojaamaan  insektisi  
deillä ennen istutusta.  Upottaminen  DDT-liuok  
seen on tyydyttävästi  suojannut  taimia vaikka 

tuhoja  ei kokonaan ole kyetty  estämään (vrt.  
NENONEN  ja  JUKOLA 1960).  Käsittelyn  koh  
distuminen pääasiassa  männyn  taimiin johtuu  
ilmeisesti siitä,  että kuusta  yleensä  istutettiin 

lehtipuuvaltaisille  hakkuualoille,  missä tukki  
miehentäivaara on lähes olematon. Kuitenkin 

ovat  pahimmat  tuhot viime vuosina tapahtuneet  

Käsittelytapa  
Treatment 

Mäntyä kas-  
vattavat 

taimitarhat  

Nurseries  

producing 

pine 

Mänty — Pine  
Kuusta  kas-  

vattavat 

taimitarhat 

Kuusi  —  Spruce  

milj.  tainta  
mill,  of plants 

% 

Nurseries  

producing 

spruce 

milj.  tainta  
mill,  of  plants  

%  

Jää käsittelemättä 64,5 0,3 0,3 14 7,7 
No protection  

fpotus taimitarhalla 

Hpping  in  nursery 
10 11,8  14,8 0,3 2,1 

Ruiskutus  taimipenkissä  

Spraying  in  plant  beds 
24  62,7 78,4  2,9 24,2 

Muu menetelmä  

Other  method 
5,2 6,5 1,1 9,2 

Yhteensä 
39 80,0 100,0 24 12,0 100,0 

Total 
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kuusen taimistoissa,  jotka  on perustettu  suojaa  
mattomilla taimilla viljelyaloille,  joiden puusto 
on ollut havupuuvaltaista.  Sattuneiden tuhojen  

johdosta  onkin  kuusen  käsittelyä  viime vuosina 
selvästi  lisätty.  Toisaalta on aiheetonta käsitellä  
peltojen  ja avosoiden metsitykseen  käytettäviä  
taimia. 

Kuten tuloksista  käy  ilmi, on  taimien upotus 
metsässä  ollut selvästi  yleisin  käsittelymuoto.  

Tarvittava insektisidipakkaus  on yleensä  lähe  
tetty  taimipakkauksen  mukana.  Ruiskutusta  tai  
mipenkissä  on v. 1970 käytetty  jonkin  verran,  
varsinkin kuusen taimien käsittelyyn.  Vuonna  
1971 arvioitiin,  metsäkäsittelyn  ollessa  kielletty,  
ruiskutuksen olevan tärkein käsittelymuoto.  
Taimien upotus taimitarhalla on ruiskutukseen  
verrattuna  hitaampaa  ja hankalampaa  kun  käsi  
teltävät taimimäärät ovat  suuret, joten sen 

käyttö  oli v. 1970 vähäistä sekä pysyy  arvion  
mukaan sellaisena v. 1971. Näin ollen käsitte  

lyn painopiste  näyttää  siirtyvän  taimitarhalla 
tapahtuvaan  taimien ruiskutukseen taimipen  
kissä  ennen nostoa. Taimitarhalla  tapahtuva  

upotuskäsittely  sopii  parhaiten  kylmävarastoilla  
varustetuille taimitarhoille, missä suojaus  voi  
daan tehdä upottamalla  suuria taimikoreja  tor  

junta-ainealtaisiin  esim. lajittelun  jälkeen  ennen 

pakkausta  (ns.  VÄHÄNUMMEN menetelmä,  
vrt.  RUMMUKAINEN 1970).  Jos verrataan tai  

mitarhalla tapahtuvan  käsittelyn  etuja  ja  hait  

toja  aikaisemmin  käytettyyn  metsässä  tapahtu  
vaan upotukseen,  voidaan todeta,  että kumpi  
kin  menetelmä huolellisesti  tehtynä  suojaa  tai  
mia tukkimiehentäin tuhoilta lähes yhtä  tehok  

kaasti  (vrt.  KÖNIG 1964, HAUGE  1966).  Ruis  
kutus  on KÖNIGIN (1964)  mukaan  kuitenkin  
huomattavasti taloudellisempi  kuin metsässä  

tapahtuva  upotus. Toisaalta taimiin joudutaan  
käsin koskemaan vielä ruiskutuksen  jälkeen  

noston, lajittelun,  pakkauksen  ja kuljetuksen  
aikana.  Tältä hankaluudelta  vältyttiin  metsäkä  

sittelyn  yhteydessä.  Viimeksi mainitun menet  

telyn  suurin heikkous  oli siinä,  ettei voitu tar  
kastaa,  tuliko  taimipakkauksessa  oleva insekti  
sidi tosiaankin käytettyä.  Monessa  tapauksessa  

taimet saattoivat jäädä käsittelemättä,  mistä  

syystä  aikaisemmin esitetyt  luvut suojaamatto  

mista taimista todellisuudessa saattavat olla  

huomattavasti suuremmat. 

Insektisidikäsiteltyjen  taimien mukana ei  
metsään  tule mainittavia torjunta-ainemääriä.  
EIDMANNIN  (1970)  arvion mukaan oli  brutto  

käyttömäärä  vuonna 1970 tainta kohti keski  

määrin 35 mg DDT:tä. Sen sijaan  taimitarha  
maahan kerääntyy  vuosittaisten  ruiskutusten ta  
kia  huomattavia määriä kloorattuja  hiilivetyjä,  

joista lindaanikin meidän olosuhteissa säilynee  
maassa useita vuosia. Tämä on pitkällä  tähtäi  
mellä  huomattavasti haitallisempaa  kuin pienten  
insektisidimäärien  joutuminen  upotuksessa  käy  

tetyn ylijäämäseoksen  mukana samalle hak  
kuualalle kerran  noin 80  vuodessa. 

Suomessa on taimien suojaukseen  käytetty  
keskimäärin aika laimeita insektisidiseoksia  ja 
-liuoksia. Ruotsissa 1  % DDT-vesiseos  on ylei  

sesti  käytetty  ja Englannissa  käytetään  vielä 
suurempia konsentraatioita,  jopa 5  % DDT:tä 

(vrt.  CROOKE 1957). Meillä ei  ole  käytettävissä  

tarkkoja  tietoja niistä  insektisidimääristä,  joita 
vuosittain käytetään  nimenomaan taimien suo  

jaukseen.  Karkean kuvan  metsätalouden käyttö  
määristä saa MARKKULAN (1971)  vuosittain 

kokoamista insektisidien myyntitilastoista,  jot  
ka vuoden 1970 osalta sisältävät  5,2 tonnia 

DDT:tä, lindaania,  dieldriiniä ja fenklorfossia.  

Tästä metsätaloutta koskevasta määrästä noin 

viidennes eli  1,1 tonnia DDT:tä  ja  lindaania il  
moitetaan myydyn  metsätuholaisten  torjuntaan.  
Valtaosa viimeksi mainitusta määrästä  on ilmei  

sesti  käytetty  tukkimiehentäin torjuntaan,  kos  
ka  muita metsätuholaisia ei  vuonna 1970 tiettä  

västi  ole toijuttu  mainittavassa määrin. Toisaal  
ta on hyvin  todennäköistä,  että osa  siitä mää  
rästä  (4,1  tonnia),  joka on myyty  puutavaran 

suojaukseen,  on käytetty  taimien käsittelyyn,  
koska samoja  valmisteita käytetään  molempiin  
tarkoituksiin.  Näin ollen taimien suojaukseen  
lienee vuonna 1970 käytetty  vähintään 1  tonni 

ja enintään noin 3  tonnia DDT  :tä,  lindaania ja 
dieldriiniä. Norjassa,  missä puolet  vuotuisesta 
taimimäärästä,  eli noin 40 milj.  tainta käsitel  

lään, arvioidaan DDT:n kulutus taimien suo  

jaukseen  noin 1,5—2 tonniksi  (BAKKE  1970).  
Ruotsissa vastaava  luku on 12—13 tonnia (LE  

KANDER  1970).  

Yhteenvetona voidaan todeta,  että taimien 

suojaaminen  tukkimiehentäin tuhoja  vastaan  on 
vuosi  vuodelta yleistynyt,  mikä seikka  lisää tor  

juntamenetelmien  kehittämisen tarvetta.  Uusia 

keinoja  tutkitaan jatkuvasti  mm.  Pohjoismaissa,  
mutta toistaiseksi  on taimien käsittelyä  DDT  :llä 

pidettävä  välttämättömänä. Aikaisemmin mai  

nittujen  näkökohtien perusteella  ei  kuitenkaan 
voida pitää  käsittelyn  siirtämistä metsästä  taimi  
tarhalle asutuksen  läheisyyteen  minään käsitte  

lyn  haittavaikutuksia  ratkaisevasti  vähentävänä 
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toimenpiteenä.  Työteknillisistäkin  syistä  kaiva  
taan  vaihtoehtoa taimitarhalla tapahtuvaan  ruis  
kutukseen  tai upotukseen.  Jos DDT:n  käytössä  
ei voida palata metsässä  tapahtuvaan  upotuk  

seen,  olisi  ainakin lindaani,  jota  nyt  saa käyttää  

puutavaran suojaukseen,  vapautettava taimien 

suojaukseen  viljelyalalla  ennen istutusta. Ylijää  
mäliuos olisi kaadettava maahan keskelle hak  

kuualaa eikä  lähimpään  ojaan,  kuten käytän  
nössä  aikaisemmin usein on tehty.  Kiertoajan  

puitteissa  lindaani ja myös  hitaammin hajoava  
DDT ehtisi  täysin  hajota  (vrt.  RAATIKAINEN 

1970). On sanomattakin selvää,  että kloorattu  

jen hiilivetyjen  käytöstä  olisi  päästävä  mahdol  
lisimman pian,  joten  taimien suojausta  DDTdlä 
tai lindaanilla on pidettävä  välttämättömänä 

tilapäisratkaisuna,  kunnes tutkimus pystyy  
osoittamaan vähemmän haitallisia,  mutta riittä  

vän  tehokkaita torjuntakeinoja.  
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