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Joani Mikola 

METSANJALOSTUS JA ILMAKEHAN MUUTOKSET 

Miten varautua 
muutoksiin? 

Maapallon ilrnakehä muuttuu parhail- 
laan monella tavoin ihmisen toiminnan 
tuloksena. Teollisuuden ja liikenteen 
myrkkypäastöistä aiheutuvat vaarat ovat 
käyneet todella hälyttäviksi Keski-Eu- 
roopan vuoristoissa 1970- ja 80-luvuilla 
tapahtuneiden laajojen metsäkuolemien 
yhteydessä. Viime aikoina on uudeksi 
suiireksi huolenaiheeksi noussut ilman 
hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen ja 
siitä seuraava inaailmanlaajuinen ilmas- 
ton lämpeneminen, niin sanottu kasvi- 
huoneilmiii. 

Ilman saastuminen ja ilmaston muu- 

Puiden kestävyyden parantaminen eri- 
laisia tauteja ja tuholaisia sekä ilmaston 
koettelemuksia vastaan on yksi metsän- 
jalostuksen keskeisimmistä päarnääristä 
kasvunopeuden ja teknisen laadun pa- 
rantamisen ohella. Onkin luonnollista, 
että ilmansaaste- ja iImastoninuutostu- 
hojen torjuntakeinoja etsittäessä toiveet 
ja odotukset ovat kohdistuneet voiinak- 
kaina myös rnetsänjalostukseen. Mutta 
mitä jalostuksella sitten olisi tehtävissä? 

Ilmansaasteiden osalta on valitetta- 

Sopeutuminen ja Tuhot ovat aina kuuluneet luonnon 
normaaliin järjestykseen. Metsäpuut 

rrlukautuminen - samoin kuin kaikki muutkin olemassa- 
olevat eliöt ovat kehityshistoriansa ai- kestävyyden perusta kana sopeutuneet sietämään niitä luon- 
nonoloksa uhkaavat ulkoiset vaarat ja 
koettelemukset. Ympäristöolosuhteet ja 
varsinkin niiden muutokset aiheuttavat 
eliöilIe aina erilaisia stressejä. Niitä 
parhaiten kestävät yksilöt menestyvät ja 
lisääntyvät muita tehokkaammin, hei- 
koimmat taas tuhoutuvat sukuaan jat- 
kamatta. 

Jos erot yksilöiden stressinsietokyvys- 
sä perustuvat niiden perintötekijöiden 
erilaisuuksiin, niin koko keskenään li- 

tos uhkaavat viiistäinättä inytis Suoinen 
metsiä. Vaikka laajoilta tuhoilta oii > 
meillä toistaiseksi säästytty, merkit i l -  
man laadun huononemisesta ovat luon- 
nossamine jo selvästi havaittavissa. II- 
man epäpuhtaiiksille herkässä jäkäläla- 
jistossa on tapahtunut suuria muutoksia 
ja maat sekä vesistiit ovat monin pai- I 

koin happamoitiineet. Ennen pitkää (,- 

odotettavissa inyijs vakavia inetsi* 
puiistoon kohdistuvia tuhoja, jos haital- 
listen aineiden paastöja ilinakeliään ei 
saada rajoitettiia. 

vasti vastattava, etta jalostiiksesta on 
turha odottaa pelnstusta, jos vakavia tu- 
hoja alkaa päästöjen jatkuessa ja lisään- 
tyessii ilmetä. Kasvihuoneilmiiin osalta 
tilanne on onneksi lohdiillisempi. Mi- 
tään suuria ja akillisiä mullistuksia ei 
ensinnäkään ole odotettavissa. Lisäksi 
ilmaston muutoksiin voidaan jalostuk- 
sessa jossakin määrin ennalta varautua, 
ja heti kun todellisia pysyviä muutoksia 
havaitaan, niihin voidaan parhaiten vas- 
tata juuri jalostuksen keinoin. + 

sääntyvien yksilöiden joukko eli popu- 
laatio muuttuu sukupolvien vaihtuec 
vallitsevia ympäristön valintapaine& , 
entistä paremmin sietäväksi. Juuri tä- 
hän, geneettisen muuntumisen kautta 
tapahtuneeseen sopeutumiseen, perus- 
tuu koko eliökunnan kehitys maapallon 
vuosimiljoonien aikana vaihdelleissa 
olosuhteissa. Lajit, joiden perintöaines 
ei ole ollut riittävän monipuolinen vas- 
taamaan tapahtuneisiin ympäristön 
muutoksiin, ovat kuolleet sukupuuttoon. 

Myös eliöyksilöiden kyky sietää stres- 
seja saattaa muuttua, ilman että siihen 
liittyisi perintötekijöiden muutoksia. 
Yksilöt pystyvät omana elinaikanaan 







mielekkääksi ja ajankohtaiseksi vasta 
sitten, kun haitalliset päästöt on pysy- 
västi ja varmasti saatu rajoitettua tietyil- 
le enimmäistasoille. Vaikka nämä tasot 
olisivat paljon nykyisiä alemmat, pääs- 
töille erityisen alttiilla alueilla teolli- 

Kasvihuoneilmiö - Fossiilisten polttoaineiden käyttö ener- 
giatuotantoon vapauttaa valtavia määriä 

iilidioksidia ilmakehään. Parisataa vakava uhka vai h.. . . 

vuotta sitten alkaneesta teollistumisesta turha pelko? . .  ahtien . ilman hiilidioksidipitoisuus on 
kasvanut noin 25 prosentilla. Puolet täs- 
tä lisäyksestä on tapahtunut viimeisten 
30 vuoden kuluessa. Jos kehitys jatkuu 
samaan tapaan kiihtyvänä, ilman hiili- 
dioksidipitoisuuden on arvioitu nouse- 
van peräti kaksinkertaiseksi alkuperäi- 
seen nähden jo lähimmän 40-50 vuo- 
den aikana. 

Hiilidioksidin määrän voimakkaasta- 
kaan lisääntymisestä ei ole odotettavissa 
välittömiä myrkkyvaikutuksia eliömaa- 
ilmalle; päinvastoin se vain edistäisi 
useimpien kasvien kasvua ja hyvinvoin- 
tia. Sen on kuitenkin päätelty, yhdessä 
erinäisten muiden ihmisten tuottamien 
epäpuhtauksien kanssa, johtavan vaa- 
jäämättä koko maapallon ilmasto-olojen 
muuttumiseen. Vaikka "kasvihuoneil- 
miön" alkamista ei viela ole missään 
varmuudella todettu, ilmastontutkijat 
ovat jokseenkin yksimielisiä, että se on 
tulossa. Lämpötilojen odotetaan yleises- 
ti nousevan lähivuosikymmeninä 1,5-4 
"C:lla. Mitään varmaa ei kuitenkaan 

Kasvi huoneilmasto ja 
metsanialostus 

Ilmaston lievä Iampeneminen näyttäisi 
olevan puille yksinomaan eduksi. Puu- 
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yksilöt pystyvät mukautumaan parane- 
viin kasvuoloihin elintoimintojaan te- 
hostamalla. Jos Iampeneminen on vä- 
häistä ja pysyvää, luonnonmetsät pysty- 
vät vastaamaan siihen myös geneettisen 
sopeutumisen avulla, siten että niiden 
menestyminen uusissa ilmasto-olosuh- 
teissa paranee sukupolvi sukupolvelta. 

Puiden sopeutuminen ilmastoon pe- 

suus- ja asutuskeskuksen läheisyydessä 
tarvitaan varmasti jatkossakin kestä- 
vyydeltään geneettisesti parannettua 
taimiaineistoa metsänviljelyn ja viher- 
rakentamisen tarpeisiin. 

tiedetä siitä, miten Iampeneminen tulee 
jakautumaan eri alueilla ja eri vuodenai- 
koihin ja miten se tulee vaikuttamaan 
muihin ilmastotekijöihin, esim. sade- 
suhteisiin ja myrskyjen esiintymiseen. 

Vaikka kasvihuoneilmiö saattaa tuoda 
tullessaan monia vielä arvaamattomia 
ilmastonmuutoksia, mitään äkillisiä ka- 
tastrofeja ei ole odotettavissa. Puut ja 
metsät ovat luonnonolosuhteissa aina 
joutuneet sietämään suuria vaihteluita 
eri vuosien sääoloissa ja ne ovat tähän 
Varta vasten varautuneet geneettisen 
sopeutumisen kautta. Tamän todistavat 
vakuuttavasti mm. meillä Suomessa 
70-80 vuoden aikana saadut kokemuk- 
set metsäpuiden siemenalkuperien siir- 
tomahdollisuuksista. Lapin kuusi ja 
mänty menestyvät viljeltyinä eteläi- 
simmässäkin Suomessa. N e  kasvavat 
täällä paljon nopeammin kuin kylmillä 
kotiseuduillaan, mutta kuitenkin selvästi 
heikommin kuin paikalliset eteläsuorna- 
laiset alkuperät. N e  hyötyvät siis selväs- 
ti siirrosta lämpimämpään ilmastoon, 
mutta eivät kykene käyttämään paran- 
tuneita kasvuolosuhteita taysin hyväk- 
seen. 

rustuu niiden geenien säätelemään "si- 
säiseen kalenteriin" eli vuotuiseen kehi- 
tysrytmiin. Sen muuttaminen jalostuk- 
sen avulla olisi taysin mahdollista, kun- 
han vain tarkoin tiedettäisiin, miten il- 
masto tulee muuttumaan. Heti kun py- 
syviä muutoksia ilmenee, metsiemme 
geneettinen rakenne alkaa muuttua 
luontaisen sopeutumiskehityksen kaut- 
ta. Tamä prosessi on kuitenkin hidas, 
verrattuna siihen mitä tehokkaalla jalos- 
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jotka toisena. kesä& - 

Vuonna 1990 Haupas- 
lensyfjän naäntpuo- 

Yihrroneessa tuotektiin 
yli 200 000 männyn 

ristsytyssiementa. 

Siitepölyä levitetään 
moottoriruiskulla. 

Matti Ma~~&g13 MK 
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jopa liikaakin, niin että huonetta on tuu- 
letettava. Nailla toimenpiteilla saadaan 
Iampösumma nousemaan nopeasti ja 
kukinta aikaistumaan huoneessa noin 5 
-10 vrk. Ulkoa tulevalla siitepölylla ei 
ole nyt mahdollisuuksia päästä emiku- 
kan pölykammioon. 

Ennen kukinnan alkamista on kui- 
tenkin poistettava emopuiden hedeku- 

~lytys on tehty tahan asti pienera ka- 
ayttöisella siitepölyruiskulla kukka- 
hcaisesti. Koska kukinta-ajassa esiin- 
r seka kloonikohtaista että vartekoh- 
sta vaihtelua, on pölytyksia tehtävä 
cina perattaisioa päivinä. Siitepölyn 
~ttamisesta on myös huolehdittava, 
La pölytysvaiheessa tarvitaan siitepö- 
i runsaasti hyvien tulosten saavutta- 
[seksi. Huoneessa kaytettava siitepöly 
Itetaan vartekokoelmissa. 
Pölytys-ja kukittamistekniikan paran- 
niseen ovat näkymät hyvät. Pölytyk- 
on on nyt kehitetty moottorisellcamis- 

kat, mika onkin ehka koko menetelmän 
mittavin yksittäinen työ. T&ava on 
vaativa, sillä heteita on vaikea havaita 
ennen kukinnan alkua ja työaikakin jaa 
lyhyeksi. Siemenen kayttötavoitteista 
riippuen voidaan joissakin tapauksissa 
vähäistä taustapölytystäkin sallia. TaI- 
löin ei pyritakaan poistamaan kaikkia 
hedekukkia täydellisesti. 

kuun kiinnitettävä pölytin, joka nopeut- 
taa työtä huomattavasti. Uutta lairetr, 
pästäiin kiyttämään keväälli 91. K ~ ) Y  
kinnan lisaamiseen tahtaavista toimen- 
piteistä on tärkein kukintahormoni gib- 
berelliinin käyttömäärän ja -ajan oppi- 
minen. 

Kukinta-ajan mentyä ohi aikavat ko- 
ko kasvukauden kestävät hoitotyöt, ku- 
ten lannoitukset, kastelu, cuuletuksen 
valvonta, rikkakasvien, tuholaisten ja 
kasvitautien torjunta. Sato valmistuu 
syyskuun lopulla, jolloin kavyt kerätään 
ja karistetaan. 
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Suluissa olevat luvut ovat arvioita Vuoden 1991 sato on arvioitu vuoden 1990 pikkukapy- 
jen perusteella. 

yli 200 000 Talla hetkellä pystytään muovihuonees- 
sa tuottamaan siementä noin 1 g/m2. risteytys- Tuotosennusteen perusteella siemen- 
saanto 1800 m2:n muovihuoneesta olisi siementa noin 200-230 000 siemenen luokkaa. 
Tarkkuuskyivöil~ tästä määrästä voi- 
daan saada noin 200 000 tainta. iotka 
istutettuna kattavat noin 80-100 ha. 
Namä maarät riittävät mainiosti koe- 
toimintaa varren. Menetelmaa on kui- 
tenkin vielä kehitettävä, jotta materiaa- 
lin tuottaminen kaytännön metsänviije- 
lyä varten voitaisiin aloittaa. 

Menetelmän kannattavuutta ja saan- 

toa voidaan parantaa kehitystyölla. Pö- 
lytystä ja kukintaa tehostamalla us- 
komme pääsevämme jopa 2-3-kertai- 
seen siementuotantoon. Kun siemenli- 
säykseen voidaan tulevaisuudessa liittää 
myös kasvullinen lisäys, esimerkiksi 
alkiomonistus tai mikrolisäys, voi- 
daan paast%a varsin mittaviin taimimaa- 
riin. Kasvullisen lisäyksen lisäysker- 
toimien ei tarvitse edes olla kovin 
suuria, kun menetelmalla 
tuotettu arvokas siemenerä 
on lisätty miljooniksi tai- 
miksi. 



Malja-Leenu Napola 

KUUSEN STUSSTRATEGIAT: 
KAUASKANTOISTA JA INTENSIIVISTA TOIMINTAA 

Kuusen erinomaisen kapyvuoden 1989 
ansiosta suuresta joukosta kantapuita 
saatiin tarpeeksi siementa kuusen jalos- 
tuksen peruspopulaation testausta var- 
ten. Perustettavaksi tuiee siis talla vuo- 
sikymmenellä runsaasti kuusen jalke- 
Iaiskokeita, varsinkin kun nykyisten 
kantapuiden lisäksi olisi tulevaisuuden 
jalostuksen pohjaksi valittava yli tuhat 
uutta pluspuuta. 

Peruspopulaation eli pluspuiden tes- 
taaminen vaatii paljon työtä ja resursse- 
ja, ja siihen kuluu aikaakin parikym- 

mentä vuotta. Jalkelaiskoetulosten pe- 
rusteella hyviksi todetuista pluspuista 
muodostetaan pitkan tähtäimen jalos- 
tusohjelman mukaiset ensimmäisen 
polven jalostuspopulaatiot kuusen eri ja- 
lostusvyöhykkeita, aluksi kolmea etelai- 
sinta varten. 

Metsänjalostuss~itiö tulee o s a l l i s t u  
maan testausurakkaan, varsinkin kun 
jalkelaiskoemateriaali palvelee samalla 
lyhyen tähtäimen jalostusta, joka on pe- 
rinteisesti ollut säätiön kuusenjalostuk- 
sen paatehtäva. 

Kuvassa kantataimia, 
joista tulkaan leikkaa- 

muan pistokasoksia. 
Valikoituun k loon~h-  

d i r t e l d n  hyvaksy- 
tiian kantataimiksi yk- 
silditii, jotka aloittavat 

kasvunsa my6hään 
(valkoinen lipuke), 

lopettavat kasvunsa 
kyllin varhain, mutta 

ovat silti nopeakas- 
vuisimpia. 

Seedlings dispiaying hte 
bud b w t  (white tag) and 

uigorous growth are accept- 
ed as ortets when f m M g  

mixtrres of sekcted clones. 



Kuusen jalostusstrategia 

Risteytyksia ja 
pistokasmonistusta 
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IEMENTUOTI 
astiavarteet 
rnuovihuoneessa 
kukiaminen 
hormonien avulla 
lupaavien risteyij 
yhdistelmien toisi 
provenienssi 
ristevivksd 

~viersar~~aiui>russäätiön kuusenjalosruic- 
sessa on keskitytty risteytysjalostukseen 
ja tätä seuraavaan jälkeläisten pisto- 
kasmonistukseen. Risteytysten ja va- 
paapölytysten tuloksena syntyneistä jal- 
kelaistöista on valittu tähän mennessä 
yli 2000 pistokaskloonia, joista klooni- 
kokeissa on noin 70 96. Vanhimpien 
kloonien massalisäys on vaikeaa pistok- 
kaiden heikon juurtumisen seka oksa- 
maisen kasvutavan vuoksi. Parhaita 
klooneja voidaan sen sijaan kukittaa 
hormonien avulla ja saada siten ristey- 
tyssiementä testausta ja monistusta var- 
ten. -. 

Erityisen intensiivisen kehittämis- 
työn ja tutkimuksen kohteena säätiössä 
on viime vuosien aikana ollut risteytys- 
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Joukkomonistukseen on liittynyt kiinte- 
ästi oma erillislinja: kuusen hallankes- 
tavyysjalostus. Sen tarkoituksena on 
muodostaa valikoituja pistokasklooni- 
yhdistelmiä, joiden kloonien myöhäinen 
kasvuunlihtö pienentaa keväistä halla- 
tuhoriskia ja riittävän aikainen verson 
puutuminen syksylli vähentää versojen 
talvivaurioita. Fenologisten ominai- 
suuksien lisäksi tehdäin kloonivalinto- 
jen yhteydessä havaintoja myös kasvu- 
tavasta ja -nopeudesta. 

Valintaa voidaan tehda joukkomonis- 

OKA 
MEl 

joukkomonistus -linja. aiina erillisen ja- 
lostuspopulaation muodostavat Etela- 
Suomessa Haapastensyrjän varteko- 
koelmien ja lähimetsien alustavasti tes- 
tatut kantapuut, joita on kaytecty ristey- 
tysjalostuksessa 1960-luvulta lähtien. 
Vanhimmista koeviljelyksistä etsitään 
jalkelaistöjä, jotka tilavuudeltaan ylitta- 
vat huomattavasti jalostamattoman ver- 
tailuaineiston. Mikali kysymyksessä on 
tayssisarperhe, voidaan täsmälleen sama 
risteytys tehda nopeasti uudelleen esi- 
merkiksi muovihuoneessa kasvavia 
vartteita kukittamalla. Saaduista sieme- 
nista kasvatetut taimet moninkertaiste- 
taan pistokastaimiksi metsänviljelyä 
varten. 
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tukseen menevistä 2-3-vuotiaista tai- 
mierista tai nuorista varhaistesteista. 
Valikoituja klooneja voidaan haluttaessa 
testata edelleen kloonikokeissa. Klooni- 
testauksen tulosten täysi hyödynta- 
minen tulevaisuuden metsanviljelyssa 
edellyttää kuitenkin, että bioteknii- 
kasta saadaan uusia keinoja 15-20- 
vuotiaiden ja vanhempien- 
kin puiden tehokkaaseen 
kasvulliseen massalisäyk- 
seen. 



Maiju Salonen 

JUURTUMINEN - HAASTE MANNYN 

Juurtuminen on inonimutkainen ilmiö, 
johon vaikuttavat seka kasvin sisäiset 
tekijät että yinpäristöolosuhteet. To- 
dennäköisesti juurten muodostuminen 
on riippuvainen perintötekijöistä, sillii 
juurtumiskyky vaihtelee kasvisuvuilla ja 
-lajeilla (Gaspar & Coumans 1987). 

Pistokkaiden juurrutus vaatii ympa- 
ristöolojen säätelyä. Tärkein ympäristö- 
tekijä on kosteus. Koska pistokkailla ei 
ole juurta korvaamassa haihtunutta vet- 
ta, haihtumisen pitäisi olla minimissi. 
Korkeat liimpötilat (4-30 "C) edistaviit 
usein juurenaiheiden muodostumista, 
valiäii matalaininat (+25 OC) taas juu- 
rien piteneinistii. Tama saattaa perustua 
lisääntyneeseen hengitykseen, josta saa- 
daan valttäiniitöntä energiaa ja raken- 
nusaineita kehittyville juurille (Gaspar 
S< Couinans 1987). Valon voimakkuu- 
den vähentäininen yleensä edistiiä juur- 
ten muodostuinista. 

Hapensaannin välttäiniittömyys juur- 

Oksista ja lyhythaaroista 
pistokkaita 

Kasvullinen lisäys mannyn (Pinus) su- 
vussa on vaikeata. Pistokkaat juurtuvat 
huonosti. Toinen lisäysta haittaava teki- 
jä on pistokasoksien suhteellisen pieni 
määrä. Kantayksilöiden kypsyessa pis- 
tokkaiden juurtumisalttius vähenee. Ra- 
diatamannyn (P. ruiiata) alkeisvarsipis- 
tokkaiden juurtuinisprosentti oli Iahes 
100. Kolmi- ja viisivuotiaista taimista 
leikatut pistokasoksat juurtuivat vie12 
88- ja 68- prosenttisesti, mutta 26-vuo- 
tiaiden yksilöiden pistokkaat enää 11- 
prosenttisesti (Hackett 1988). 

Mersänjalostussäätiössa kokeiltiin 
männyn pistokaslisäystä 1970-luvun 
alussa. Kaksivuotiaiden siementaimieti 
oksat juurtuivat 16-1 7-prosenttisesti, 
vaikka joskus juurtumisprosentti saattoi 

tuiiiisen aikana on tiedetty pitkiiän. 1 

Usein heikkoon juurtumiseen laborato- 
riossa (ifz vitro) on elika syyn; agar- 
alustan pieni happipitoisiius (Mohain- 
ined & Vidaver 1988). Juurtumisen ai- 

J 
kana ei yleensii tarvita yliiniiäräisia ki- 
venniiisaineita, koska kasvissa niiinii r: * vinteet kulkevat versosta j~iureen jolito- 
jiinteicien nilaosassa. Ravinteiden suo- 
ranaista vaikutusta juurtumiseen on hy- 
vin vaikea osoittaa, koska kysymys on 
inonen yhdisteen ja alkiinineen vuoro- 
vaikutuksesta. 

Avainasemassa ovat kuitenkin auk- 
siiiii-kasviliorinonit. Silinut ja nuoret 
lehdet ovat kasvin normaaleja auksiini- 
Iiihteitii. Keinotekoiset juurrutushur- 
monit indolyylivoihappo (IHA) ja nafta- 
leenietikkahappo ( N A A )  edistiiviit koe- 
olosuhteissa yleensi cehokkaaminin 
ju~irten muudostuinista kuin luonnolli- 
nen horinoni indolyylietikkahappu 
(IAA). 

nousta 80:een (Metsänjalostussäätiön 
vuosijiilkaisu 1970, 1071 ). Koetoiminta 
Lopetettiin, koska juurtuneiden pistok- 

I 
kaiden jatkokasvatuksessa oli vaikeuk 
sia. Pohjois-Amerikassa tehdyssii t u t k i k +  1. d 
rnuksessa paras erä 12-vuotiaiden inan- 
tyvartteiden oksista juurtui 79-prosent- 
tisesti. Keskimääräinen juurtumispro- 
sentti oli kuitenkin vain 10 (Struve & 
Gerhold 1985). 

Männyilla lyhythaarat (kaiipiöversot) 
tarjoavat runsaasti tasalaatuisia pistok- 
kaita. Hyviä tuloksia on saatu kaksivuo- 
tiaasta männystä (P. sylve~tris),  jonka 
lyhythaaroista juurtui jopa 48 (Yli- 
Vakkuri & Pelkonen 1976). Jotta juur- 
tuneesta pistokkaasta kehittyisi kunnon 
taimi, täytyy Iyhythaaran neulasten va- 



lissa oleva kasvusolukko aktivoida en- neulaspistokkaista saatu juurtumaan 
nen pistämistä joko mekaanisesti (lat- noin 2 % (Mergen & Simpson 1964), 
vankatkaisu) tai kemiallisesti (sytoki- kun taas kaksivuotiaiden banksinmanty- 
niiniruiskutus). Leikkaamalla kantatai- jen (P. bankriana) pistokkaat ovat juur- 
men latvasilmut pois on kolmevuotiai- tuneet 70-prosenttisesti (Rudolph & 
den etelankeltamantyjen (P. elliottii) Nienstaedt 1964). 

3 1 

Latvan katkaiseminen edistää lyhythaa- Noin puolet mannyn lyhythaarojen 
S~tokiniiniruiskutuksi'la ran silmujen kehitystä myös tavallisella silmuista alkaa sytokiniiniruiskutusten 

lyhythaaroista männyllä. Silmujen mairä on kuitenkin jalkeen pidentyä kantaykrilöissä. Piden- 
pieni verrattuna sytokiniiniruiskutuksen tyneiden silmujen, 2-5 cm:n pituisten 

mikropistokkaita tuloksiin. T i m ä  on  osoitettu selvästi mikropistokkaiden, juurruttamiseen 
Metsänjalostussäätiön projektissa (tau- kasvihuoneessa paastaan noin vuoden 
lukko). kuluttua ruiskutuskasittelyiden aloitta- 

Taulukko. Tuloksia mannyn ja kontortamännyn mikropistokkaiden juurtumisesta. Kantataimet ruiskutettu sytokiniinilla 
vuoden 1989 aikana. Lyhytpäivä- ja kylmakasittely kaksi kertaa ruiskutusten jalkeen. Juurrutuskoe aloitettu huhti-tou- 
kokuussa 1990. 

l Auksiinikäsittelyt: indolyylivoihappo (IBA) 100 mgll 24 t männylle tai 
indolyylivoihappo 25 mgll + naftaleenietikkahappo (NAA) 25 mgll 24 t kontortarnännylle 

* keinotekoinen sytokiniini bentsyyliadeniini 
keskiarvon keskivirhe 

ei tutkittu 

Siementaimien 
alkuperä, ikä 
ja lukumäärä 

M ANTY 
Sv. 124, Iitti, 2 v 
- 9 tainta 

- 7 tainta 

Sulkava x Punkaharju, 5 v 
- 9 tainta 

Äänekoski x Punkaharju, 5 v 
- 5 tainta 

KONTORTAMANTY 
Prince George, Kanada, 5 v 
- 3 tainta 

- 4 tainta 

Mikro- 
pistokkaita 

/kasvi 
KP~ 

112.7119.73 

20.455.1 

221.9565.4 

198.4142.6 

50.7Il2.3 

136.0153.7 

Sytokiniini- 
ruiskutus tai 
latvan katkaisu 

8x 113 mgll BA2 

latvankatkaisu 

8x113 mgll BA 

8x113 mgll BA 

4 x 600 mgll BA 

6 x 600 mgll BA 

Juurtuneita mikropistokkaitalkasvi 

KP~ 

31.0110.7 

1.9I 1.0 

33.017.9 

7.413.0 

22.3I5.0 

49.5511 5.2 

Kontrolli 

% 

10.654.4 

8.5I4.2 

5.0I 5.0 

1.0f 1.0 

32.1114.0 

23.251 0.0 

+Auksiinil 

% 

29.6-17.8 

-4 

21.916.7 

8.815.4 

57.4113.5 

59.0+6.5 
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misesta. Keväälla ruiskutetuille taimille toinen ennen pidentyneiden silmujen 
annetaan kaksi keinotekoista lyhytpäi- leikkaamista juurrutukseen seuraavana 
vä- ja kylmäkasittelyä: ensimmäinen keväänä. Toinen talveennuttamiskerta 
luonnollisen syksyn jälkeen ennen ke- parantaa selvästi mikropistokkaiden 
hittyneiden silmujen puhkeamista ja juurtumista. 

välttämätön Männyiiä kantataimien iän vaikutusmisprosenttia nostaa. Viisivuotiaasta 
mikropistokkaiden juurtumistuloksiin männystä (P. syluestris) on saatu myös 
näkyy jo kaksi- ja viisiwotiaiden kanta- erittäin hyvia tuloksia: Whitehillin k L r .  yksilöiden välilla (taulukko). Keväällä Schwaben (1975) kokeissa lyhythaarois- 
1990 keskimääräinen juurtumisprosent- ta kehittyneistä versoista juurtui 90 %. 

3 
ti kaksivuotiaista siementaimista leika- Metsänjalostussaatiössä kontorta- 
tuille pistokkaille oli n. 30, kun taas vii- mäntyä (P. contorta) on käytetty vertai- 
sivuotiaista kantayksilöista otettujen lulajina. Sen mikropistokkaat juurtuivat 
pistokkaiden juurtumisprosentiksi jäi n. paremmin kuin tavalliset männyt. Kak- 
14. Mikropistokkaiden kasittely auksii- si- ja viisivuotiaista kantayksilöista lei- 
nilla lisäsi juurtumista. Vanhemmassa kattujen pistokkaiden juurtumisprosen- 
aineistossa juurtuminen oli miltei täysin tit olivat lähes yhtä hyvia. Auksiinin 
riippuvainen auksiinista (taulukko). Osa edistävä vaikutus näkyi selvästi van- 
näidenkin taimien pistokkaista on juur- hemmassa aineistossa (taulukko). Kes- 

'' tunut hyvin (n. 70 9%). Parantamalla kimääräinen juurtumisprosentti kevääl- 
auksiinikasittelyä esimerkiksi kasittely- la 1990 oli n. 52. 
aikaa pidentämälla voitaneen juurtu- 



Suomen ensimmäinen 
havupuiden mikropis- 

tokastaimien kenttakoe 
perustettiin kesalla 
1990 Hyvinkäälle. 

The first fkki experiment 
in Finland involving mic- 

rocutting plants of conifers 
was established in tbe 

summer of 1990 in 
Hyvinkiia. 

l e t t a .  Kokees sa  v e r r a t a a n  mik -  
ropistokastaimien kasvua siementai- 
miin ja tavallisiin pistokastaimiin. 

Jatkotutkimuksissa on tarkoitus kayt- 
täa kantayksilöinä vanhempia siemen- 
taimia ja vartteita. Samoja siementaimia 
on otettu ruiskutuskasittelyihin toista- 
miseen parin luonnollisissa olosuhteissa 
vietetyn vuoden jälkeen. Puiden valin- 
nan ratkaisevat aikaisemmista juurru- 
tuskokeista saadut tulokset. 

Vanheneminen 
onaelmana 

Taysikasvuisten puiden kasvulliseen Ii- tamanty (Pierik 1990). Punapuulla kas- 
saykseen on kaksi tietä: 1) valitaan pis- vullinen lisäys perustuu nuoriin kanto- 

- -  
tokkaiksi tai mikrolisaykseen in vit7-o vesoihin. Yleensä puun alaoksista leika- 
nuoria solukoita/kasvinosia tai 2) pyri- tut pistokkaat juurtuvat helpommin 
taan nuorentamaan ensin kantayksilöä kuin ylaoksien pistokkaat. Tämä pätee 
ja myöhemmässä vaiheessa laboratori- myös tavalliseen mantyyn, vaikka kloo- 
ossa kantayksilöstä irrotettua aloitus- nikohtaisia eroja esiintyykin (Struve & 
kappaletta (Bonga 1987). Vain harvojen Gerhold 1985). 
täysikasvuisten havupuiden kasvullinen Kantataimia nuorentavia kasittelyjä * 
lisäys onnistuu. Esimerkkeinä ovat puna- ovat varttaminen, leikkaaminen ja syto- 
puu, merimanty (P. pinuster) ja radia- kiniiniruiskutus. Kantataimia leikkaa- 



inalla voidaan nuoruusvaihetta pidentiiii 
hidastamalla kypsyinista. Niiin on tehty 
radiatarniinnylla (Libby et al. 1972). 
Bent~~yliadeniinia (BA) pidetään van- 
henemista ehkiiisevana tai hidastavana 
yhdisteen:, jota voidaan käyttää sekii 
kant;itaimille ettii in vitro -viljelinille 
(Pierik 1990). Tavalliseen mantyyn ja 
kontortainiintyyn saadaan tallii sytoki- 
niinilla runsaasti silrnuja. Kehittyneiden 
silinujen kasvatus laboratoriossa on kiii- 
tenkin paljon hankalainpna kuin sirkka- 

Biotekniikka apuna Todellinen niiorentuminen toteutuu su- 
vullisen lisaintyinisen kautta. Nuoreii- 
tuiniseen pyritiiiin myös inikrolisiiykses- 
sa tuottamalla taiinia ialkiversoista (ad- 
ventiiviversoista) tai suvuttoinaii al- 
kionkehityksen eli sornaattisen einbry- 
ogeneesin avulla. Mikrolisiiyksen etuja 
inakrolisiiykseen verrattuna on inonis- 
tusvaiheen liittäminen lisiiyskiertoon 
(Mehra-Palta & Thompson 1988) seka 
lisiiyksen nopeus, jolloin esimerkiksi 
yhdestä silinusta voidaan rnonistaa snto- 
ja tuhansia pikkutaiinia vuoden aikana 
(Teeri & Töriiiiilii 1990). Tiima on kiiy- 
tannön tasolla vasta puutarhakasveilla 
ja joillakin lehtipuilla. 

Koivulla inikrolisays on selvasti pe- 
rinteista pistokaslisaystii tehokkaampi 
menetelmä. Tiiysikasvuisten koivujen 
(20-100 v) hankasilmuista inonist~i- 
neet versot ovat juurtuneet lähes 100- 
prosenttisesti in vitro (Jokinen & Tiir- 

t;iiiiiiin itz vitro -olosuhteissa syntynei- 
den silrnujen viljely. 

N~iorentainiskasittelyideii onnist~i- 
rnisen kriteerinä on leeiisii pistokkai- 
den juurt~iininen. Nuorent~irninen on 
hiiiniirii kiisite, sillii kasvin nuoruus- ja 
kypsyysvaiheiden fysiologiset ja bioke- 
inialliset erot ovat heikosti tunnettuja. 
Selviit inorfologiset erot usein puutt~i- 
vat. Nuoria ja tiiysikasvuisi~i inantyjii ei 
voida erottaa toisistaan lelitiin~iodon 
periisteella. 

inala 1991; Jokinen, siiullinen tiedonan- 
to). Pistokaslisiiyksessii on päästy k o r - w  
keisiin juurt~imisprosentteiliiii (80 'i; ) 
vain kaytettacssii alle 10-vuotiaita kan- 
tayksilöitii (Tervonen 1981 ).  

Somaattista eiiibryogeneesia selvite- 
tiian voimakkaasti perustutkiinustasolla. 
Meneteliniistä odotetaan tehokasta l i -  
saystekniikkaa iiiyiis puuvartisille kas- 
veille. Varsinkin inannyillii (loblolly- 
iniinty, P. trledd; radiatamanty) suviii- 
toinien alkioiden kypsyininen ja kehit- 
tyminen taiiniksi on edelleen ongelinal- 
lista, vaikka Iihtöinateriaalina on kiiy- 
tetty nuoria, kypsyinattöiniii siemenal- 
kioita (Cheliak & Rogers 1990). Tule- 
vais~ius niivttiili, t~irioaako inikrolisavs 
todellisen vaihtoehdon pis- 
tokaslisiiykselle valikoid~in 
aineiston inonistainisessa 
haviipuilla. 
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SUMMARIES 
Trunsluted by Erkki Pekkinen 

FOUNDATION GETS FULL MARKS FOR THE YEAR'S ACTIVITIES 
Antt i  Isouho 

The past yenr was rnarked by the aiini- 
versaries of several evencs significant 
froin the Foundation's point of view. It 
was thirty years ago, on che 17th of OC- 
tober 1960, that the Foiindation signed 
a 50-year lease for the Haapastensyrjii 
esrate with estate's owners, the O K 0  
Banking Group. Haapastensyrja is situ- 
ated in Lä~liainen, 65 km north of Hel- 
sinki. Over the years, Haapastensyrja 
has developcd into a breeding centre of 
national significance. The inain part of 
the breeding activities of the Founda- 
tion for Forest Tree Breeding has been 
concentraeed there. 

The year 1960 was also the year when 
the Foundation for Forest Tree Breed- 
ing began its forest tree nursery opera- 
tions in Pieksämäki, a township in 
eastern central Finland. At first, plant- 
ing stock was raised ori fields hired for 
the purpose. Then, towards the end of 
the 196Os, the Pieksämäki nursery was 
irioved over to its present location in 
Naarajarvi. 

Twenty years ago, in 1970, the Fo~in-  
dation established the Riiykka nurxry 
in Niirinijärvi, 45 km north of Helsinki. 
At first, the Riiykka nursery concentra- 
ted on developing [tie production (.' 

birch planting stock, which in F i n l a n y  
was new at tl-ie time. 

Teo years ago, in 1980, the Founda- 
tion established a nursery in Keuruu, 
western central Finland. Since then, the 
Keuruu nursery has partly raken over 
froin the Naarajiirvi nursery iri serving 
the needs of the woodlot owners in that 
part of the country. 

So far, the Foundation for Forest 
Tree Breeding has produced some 350 
rnillion plants for reforestation pur- 
poses. Relying on its long plant produc- 
tion experience and present-day forest 
tree breeding and biotechnology, the 
Foundation continues to improve forest 
reforestation materia1 to 
make it better able to meer 
the changing needs of 
Finnish forestry. 

* 
FOREST TREE BREEDING AND THE CHANGING ATMOSPMERE 

Joani Mikola 

Our atmosphere is rapidly undergoing 
'ilarrning changes as a result of human 
activities. The harmful effects of indus- 
trial air pollution have become seriously 
materialized in Central Europe as an in- 
disputable cause of the sudden death of 
and damage to forests over vast areas. 
Recently, global warming and other cli- 
rnatic chaiiges resulting from the 

"greenhouse effect" of the increasing 
carbon dioxide content of the atmos- 
phere have become other matters of se- 
rious concern. 

Air pollution inevitably threatens the 
forests of Finland, too, although no ex- 
tensive damage has taken place so far. 
The onset of the greenhouse effect has 
not been confirmed anywhere yet, but it 



Ilmaston lämpeneminen pa- 
rank~ii edeilytyksiä kasvat- 

taa jaloja lehripud~ Suomes- 
sa. Kuvarsa metsäbaUduksen 

omistama vuorijakavan sk- 
menviljeiys Inkoossa. 

aobal waming tuo**< en- 1 
bance rhe conditions for 

growing deciduour rree spe- 
cies in Finland. The picture 

shows a vieru of a Wycb 
Elm seed orchard in Inkoo, 
along the southern coast of 
Finkand. The orchard is ow- 

seems to be unavoidably on the way. It is mann & Scholz 1987). Directional chan- 
natural in these circumstances for the ges in allelic and genotypic frequencies 
most common question addressed to have been observed also when compar- 
forest geneticists and tree breeders to ing different populations and age classes 
be the following: "How can tree breed- of Scots pine growing under strong and 
ing help to solve the problems associated relatively weak pollution pressure (Prus- 
with the atmospheric changes!" Glowacki & Nowak-Bzovy 1989). 

Isoenzyme Studies have revealed The above observations do not sug- 
remarkable genetic differences between gest that rapid progress is being made in 
trees in their tolerance of air pollution. breeding resistance against air pollution, 
In controlled fumigation experiments although efficient selection for tolerating 
with SO, and SO,, and in pollution- specific gaseous pollutants might be pos- 
stressed field trials and natural forest as sible in controlled fumigation conditi- 
well, particuiar alleles and cercain geno- ons. The general trend in damaged fo- 
cypes of some loci have been found to rests in areas exposed to industrial poilu- 

' 

appear at higher frequencies among re- tion has been an increase in genetic di- 
latively tolerant trees than -0% sensi- versity and heterozygosity. This would 



ceptibility in real stand conditions is, for 
the inost part, due t« genetic differences 
in resistance to a multiplicity of envi- 
ronrnental stress factors b~i t  not so inuch 
to single pollutants. 

Because of the complexity of envi- 
roninental factors associated with air 
pollution dainage to trees, resistance 
breeding is not a realistic alternative in 
preparing for thein in advance. Breeding 
operations inay become well-founded 
later on, after the onset of extensive 
damage to practical forestry. Such opera- 
tions, based on inaterial selected by actii- 
al stress conditions in polluted areas, ha- 
ve been initiated in Central Europe (e.g., 
Kanak 1987). Rreeding alone, however, 
cannot bring any noteworthy and lasting 
solutions to the risks of air pollution. 
Intensive and purposeful resistance 
breeding beconies fully justifiable only 
after a definitive and absoliite restriction 
on einissions of all potentially harinful 
air pollutants. 

The response of tree breeciing to the 
greenhouse effects is inore cornforting. 
At first, the predicted changes in cliinate 
are not likely to cause dramatic new risks 
to our existing forests, because tree po- 
pulations at high latitudes are adapted to 
tolerate large annual fluctuations in 
weather conditions. This wide adaptabi- 
lity of natural populations can be inain- 
tained in tree breeding and artificial re- 
forestation. Secondly, as soon as any las- 

ting directional charges in climate beco- 
m; evident, tree breeding is the most 
efficient way to inake reforestation ma- 
terial better adapted to the new envi- 
roninental conditions. 

In Finland, the climate is extremely 
variable from year to year, diie to the 
country's location in the transition zone 
between a inaritiine cliinate and a conti- 
nental one. As a result of this environ- 
inental instability, our forests inust be 
specially adapted to tolerate large anniial 
fluctiiations in weather conditions and 
they iniist also be well prepared to 
withscand the rnore long-term direct 

13 onal changes resulting from the green- 
house effect (Tigerstedt 1990). 

The uncertainty of clianges associated 
with the greenhouse effect still seriously 
litnits the possibilities of forest tree 
breeding to respond to thein in advance 
(Eriksson 1990). For the time being, tlie 
best way to prepare for the unpredict- 
able future is to inaintain the natiiral 
variability anci adaptability of our forests. 
If the uncertainty 2ibout greenhouse ef- 
fects and other atinospheric changes 
prevails in the years to coine, a special 
emphasis inay have to be placed on ex- 
tended ada~tation and flexibilitv in forest 
tree breeding (Tigerstedt 
1990). 

For references see tlie text 
in Finnisli (page 10). 

J 
NORWAY SPRUCE BREEDING STRATEGIES - LONG- AND* 

SHORT-TERM INTENSIVE BREEDING WORK 
Marja-Leena Napola 

Thanks to tlie excellent 1989 Norway Tlie purpose of tlie testiiig work is 
spriice cone crop, we at last got enougli to  iise the best individuals of the present 
seed frorn a large number of previoiisly plus trees and tliose yet to be selected to 
untested pliis trees for tlie purpose of foriii the first generation breeding popu- 
testing tlie base population. The testing lations for the various breecling zones in 
of the base population requires work, re- accordance witli the natiorial long-terin 
soiirces and about twenty years of tiine. breeding prograinine's targets. 



The Foundatiori for Forest Tree Rreed- 
ing will take part in this testing project 
especially since the progeny test materia1 
will serve the needs of short-term bree- 
ding too. Short-term breeding has tradi- 
tio"ally been tlie inain coinponent of the 
Fouiidation's spruce breeding prograin- 
me. 

Tlie Fo~indation's Norway spruce 
breeding strategies are based on cross 
breeding and tlie subsequent clonal pro- 
pagation by cuttings. So far, over 2000 
c~itting clones have been selected from 
the progenies resulting froin single pair 
crossing, partial factorial crossing and 
open pollination. Approxiinately 70 per 
cent of tlie clones thus selected are in- 
volved in clonal trials. The inass propa- 
gation of ttie older clones is diffic~ilt 
owing to tlie poor rooting capacity of the 
cuttings arid their brancli-like growtli 
habit. Soiiie of tlie best clones, on the 
otlier Iiand, can be induced to flower by 
ineans of hormone treatiiients and tlie- 
reby produce crossing seed for testing 
piirposes. This seed can also be used for 

the needs of  cutting propagation, rnainly 
mass propagation (also referred to as . . -  

bulk propagation). 
During the past few years, the deve- 

lopinent of bulk propagation has beeii 
the object of interisive efforts and re- 
search. The breeding o f  early-frost tiar- 3 
diness in Norway spruce Iias beeii a 
leading characteristic ainied at in inass 
propagation. Tlie purpose has been to 
forin clonal inixtures froin phenological- 
ly selected cutting clones. 

Late bud burst reduces the risk of frost 
dainage in the spring. The non-occur- 
rence of laminiis growth and tiinely liar- 
dening for ttie wiriter will reduce slioot 
dieback. In addition to the phenological 
characteristics, observations are also 
made of growtli characteristics iii tlie 
course of selecting clones. 

The above principles were applied 
in forining a inixture of fifty clories 
in the autuinn of 1990. A 
grea t deal iiiorc inother 
plarits will be selected during 
1991. 

IMPROVEMENT OF SEED ORCHARDS 
AND DEVELOPMENT OF THEIR FUNCTION 

Jakka Antola and Pertti PaLkkinen 

Intensive managernent, s~ich as fertili- 
zation and mechanical or chernical weed 
control, speeds up the vegetative de- 
velopment of young seed orchards. Flo- 
wering, too, begins earlier and the 
orchard's ~inproductive period is made 
shorter. 

In genetic roguing, space is made for 
the remaining grafts by reducing the 
number of grafts of the genetically most 
inferior clones. This maintains the vig- 
our of the rernaining grafts and ensures 
filtiire flowering. At the sarne tirne, the 
genetic quality of the seed is improved. 

The purpose in pruning is to limit the 

height of the grafts so that cones can be 
easily collected. Pruning also lengtliens 
the orchard's productive period. 

Ttie fernale and inale flowering in 
Scots pine and Norway spruce can be 
promoted by Stein injection of GA hor- 
rnones and this in turn makes it possible 
to increase the seed production of grafts. 
Due to the increase in pollen production, 
background pollination is reduced. How- 
ever, this method is not likely to be use- 
f u l  for largescale iinplementation in 
Scots pine. On the other hand the pros- 
pects for prornoting feinale flowering in 
Norway spriice on a large scale are good. 
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Artificial mass pollination makes it 
possible to reduce the level of back- 
ground pollination - this is particularly 
important for those seed orchards in 
Finland which produce seed of northern 
provenances, because hckground-poili- 
nated seed will not survive in northern 
Finland. Also, the genetic quality of the 
seed will be enhanced as a result of a 
reduction in background pollination. On 
a practical scaie, it might be possible to 
use a helicopter for spreading the pollen 
over large areas. It might also be possi- 
ble to use helicopters for enforcing the 
spreading of a seed orchard's own pollen 
at the correct point in time, without ha- 
ving to resort to additions of extra pol- 
len. 

Selective cone collecting means that 
only the genetically superior clones are 
included However, our iduence is re- 
stricted to the maternal heritage. 

It has been estimated that the seed 
production capacity of the existing pine 
seed orchards will be exhausted by the 
time they reach the age bracket of 40- 
70 years; this will take place in the years 
2005-2045. By then, we shail have to 
have our new seed orchards in produc- 
tion. These new, 1.5-generation seed or- 
chards will produce seed that is geneti- 
cally superior to the seed produced by 
existing orchards. By establishing the 
new seed orchards in climatically favora- 
ble regions and on fertile agricultural 
land, we shall achieve faster growth and 
earlier seed production than has been 
the case with existing orchards. In this 
way, it will be possible to tend and 
develop future seed orchards far more 
effectively as the totd area 
needed will be only one half 
of the area of the first gene- 
ration orchards. 

MASS PRODUCTION OF CONTROL-POLLINATED 
SCOTS PINE SEED IN POLYHOUSES 

Tapani Pöykkö and ViZZe PirttiZu 

The Foundation for Forest Tree Breed- lyhouse is commenced in about mid-May 
ing has twenty years' experience in the - the daytime source of heat is the sun. 
deielopment of seed prÖduction in po- 
lyhouses. The polyhouse seed orchards 
of birch developed by the Foundation 
satisfy a significant part of the national 
birch seed requirement. 

Since the 1970s, small-scale experi- 
ments in the production of Scots pine 
seed in polyhouses have also been con- 

9 ducted and the results have been good. 
More extensive experiments were begun 
in 1986 when a polyhouse measuring 

. 20 m x 90 m was constructed for the 
, '* purpose of producing control-pollinated 

i Scots pine seed. 
Briefly described, the technique used is . . 

as follows. Night-time heating of the po- 

By this means, flowering inside the tun- 
ne1 can be advanced by 5-10 days and 
the Scots pines in the tunne1 are thus 
isolated timewise from external pollen. 

Prior to the onset of flowering, the 
male flowers have to be removed This is 
a demanding stage of work as the sta- 
men are difficult to distinguish and there 
is not much time for the job. Artificial 
pollination has to be carried out during 
several consecutive days. Good results 
require a lot of pollen. 

Up until now, pollination has been 
carried out manually. A recent innova- 
tion is a pollinator that is attached to a 
motor-driven back-pack. This unit 



speeds up the job of pollination consi- 
derably. Flowering is increased by using 
ttie gibberellin flowering horinone. The 
successful outcoine of the operation is 
ensured by ineticulous care. The crop of 
seed is ready for harvest a year later, at 
the end of Septeinber, when the cones 
are collected and the seed is extracted. 

According to our productivity estiina- 
tes, the seed crop froin the 1800 m2 po- 
lyhouse should be in the region of 
200 000-250 000 seeds. The nurnber of 
plants that Can be raised froin tliis 
amount of seed would cover an area of 

80-100 Iiectares when planted out. 
Such an area is easily sufficient for expe- 
rimental purposes. 

The profitability of this rnethod can 
be enhanced by development work. We 
expect to be able to double or even triple 
the above output. With the added in- 
creiiient in vegetative growth available 
to us in the future combined with the in- 
creased seed prtduction, we 
can look forward to quite 
considerable plant producti- 
on voluines. 

ROOTING OF FASCICULAR SHOOTS OF PINES PRODUCED 
BY CYTOKININ SPRAYING TREA'TMENTS 

Maiju Salonen 

Cytokinin spraying treatinents increase 
the development of fascicular buds on 
Scots pine and lodgepole pine. It takes 
about one year from the beginning of 
the spraying treatinents before rooting 
experiinents with fascicular shoots (i.e. 
rnicrocuttings 2-5 cm in length) can be 
started. To cake an exarnple; stock plants 
sprayed with cytokinin in the spring are 
given two artificial short-day and cold 
treatinents - one before the elongation 
of cytokinin-induced fascicular buds and 
another before the rooting of the elonga- 
ted fascicular shoots. The latter win- 
tering treatinent enchances the rooting 
of inicrocuttings. 

The microcutting plants produced in 
1990 consisted of approxiinately 1700 
Scots pines and 300 lodgepole pines. Of 
the Scots pines, approximately 1150 
were excised froin 2-year old stock plants 
and 570 from 5-year old seedlings. They 

, represented eight seed sources. All inic- 
rocutting plants of lodgepole pine were 
derived from 5-year old seedlings of 
cominon origin. The auxin treatrnent 

(Le. IRA indolebutyric acid, 100 mg/l 24 
h or IRA 25 ing/l i- NAA naphthylace- 
tie acid 25 mg/l 24 h) definitely pro- 
moted the rooting of all inicrwuttings. 
The rooting of microcuttings taken froin 
5-year old Scots pine plants was depen- 
dent on auxin. The micrtxuttings excised 
from older Scots pines rooted less suc- 
cessfully than those froin younger inate- 
rial. Rooting results could probably be 
irnproved if auxin treatment, for exain- 
ple, were to be prolonged. Good result 
were also obrained with cuttings froi* 
5-year old Scots pines; their rooting per- 
centage was about 70. The average 
rooting percenrages of Scots pines were 
about 30 for microcuttings from 2-year 
old seedlings and about 14 for 5-year old 
plants. The rooting percentage of the 
lodgepole pine microcutting plants was 
about 50. There were considerable dif- 
ferences in rooting ability between seed 
sources and individual clones 

The first field trial with 2.5-3-year 
old inicrocutting plants (c. 800 Scots pi- 
nes and 600 lodgepole pines) was es- 



tablished iast August. The grovth of the piants has already been used twice 
microcutting plants will be m p a r e d  in spraying treatments foliowing a 
with that of plants of seed origin and couple of years under natural conditions. 
traditional cuttings of similar age. Older These plants were selected 

' seedlings and grafts will be used as stock on the basis of the results of 
plants for vegetative propagation in the previous rooting experi- 
future. A certain proportion of stock ments. 

1 

FOREST TREE NURSERIES 
Pentti Tyystjirui 

The Foundation for Forest Tree Breed- Pinus silvestrjs is the main species pro- 
ing has threecommercial nurseries producing duced (40 %), Norway spruce ,- 
a total of 12 million plants annually Picea abies comes second 
with containerised plants representing (32 %) and Silver birch Betu- 
70 % and bare rooted plants 30 % of the ia pendula is third (28 %). 
total production volume. Scots pine 
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planning breeding work. 
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fax +358-0-359 720 Mr Juhani Hahl, Pine Breeding 

Mr Pertti Pukkinen and Ms Anne Pakkanen, Development of Forestry 
Planting Materia1 for Northern Finland 
Mr Pekka Vakkari. Statistics. Com~uter Technics 
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FINLAND Mr Jaakko Napola, Information 
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Toimistoapulainen Jaana Hyvönen 
Toimistoapulainen Aila Tikkanen, ts. 

Jalostusosasto MML Jouni Mikola, jalostusjohtaja 
Metsanhoitaja Juhani Hahl, männynjalostaja 
FK Pekka Vakkari, atk-päällikkö 
Yo-merkonomi Ritva Ylitalo, osastosihteeri 



Pohjois-Suomen projekti FL, MMK Pertti Pulkkinen, projektipäällikkö 
FK Anne Pakkanen, tutkija 
Yo-merkonomi Heidi Jonsson-Salminen, laboratorioapulainen 
Laborantti Juha Seppänen 
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Metsätyönjohtaja Markku Ahlqvist, kenttätyönjohtaja 

Metsatalousinsinööri Sakari Vainikainen, Etelä-Suomen alueinsinööri 
Yo-merkonomi Raija Viitanen, osastosihteeri 
Kenttätyönjohtaja Arvi Laurila 
Toimistoapulainen Maija Hallamaa 
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Tiedotussihteeri Airi Jokiniemi 
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