


Mets~njalost~issaiiriii (per. v. 1947) 
harjoittaa käytiinniin metsänjalostustoi- 
mintaa seka taimituotantoa. Jalostustoi- 
minta rahoitetaan liihes kokonaan 
valtionav~illa, jonka suuruus vuonna 1993 
oli noin 1 2  miljoonaa markkaa. 
Omarahoitteisen caiiriit~iorannon liike- 
vaihto oli samana vuonna noin 18 miljoo- \ 
naa markkaa. Säätiön os~iuq maamme 
koko taimituotannosta on noin 6 96. 

Tlie Foundation for Forest Tree Breeding ' 
(establ. 1947) conducts oractical forest 
tree brïecling and production of plant 1 
rnaterial.   he breejing work is almc 1 

ïntirely f~inded by a government s u l d t  1 d 
which in 199.3 amounted to approx. 
12 inillion FIM. The tLirriover for self- 
finariced plant prod~iction for the same 
year was approx. 18 million FIM. The  
1:o~inclation's share of  all tree t~lant  
materia1 prodcicecl in Finlxnd is approx. 
6 V .  
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MUUTOSPAINEITA 
Ylimetsänhoitaja Antti Isoaho 

Metsänjalostzlssäatiön toiminnanjohtaja 
3 

"0 n lisättävä jalostetun viljely materiaalin käy ttöönottamista seka 
tehostettava siemenviljelysten hoitoa ja saneerausta. Metsan- 

jalostus on pitkajanteista ja tuloksiin pääseminen vaatii vuosien mää- 
rätietoista työtä. Jalostustyötä nopeuttavien uusien tutkimustulos- 
ten ja geneettisten menetelmien kehitystä on seurattava ja niiden hy- 
vaksikayttöa edistettävä." Näin määriteltiin jalostuksen tehtävät ja 
tavoitteet 80-luvun puolivälissä. Rahoitus kasvoi ja jalostuksen työ- 
kenttää laajennettiin. Säätiön organisaatio uudistettiin vastaamaan 
muuttuneita olosuhteita. Toimihenkilöitä ja työntekijöitä palkattiin 
lisää. Jalostuspaikkoja kunnostettiin, pääkonttori muutti uusiin, 
avarampiin tiloihin. 

Tämä myönteinen kehitys taittui vuonna 1993. Julkinen rahoi- 
tus kääntyi laskuun. Jalostustyötä taytyi hidastaa ja laajempia, pal- 
jon varoja vaativia tehtäviä supistaa. Investoinnit taytyi pysäyttää ja 
henkilökuntaa pakkolomauttaa varojen vahetessa. 

Saatiön jalostustoiminnan painopistettä siirretään nyt lyhyentah- 
tayksen jalostuksesta pitkäntähtäyksen jalostukseen. Toiminta jalos- 
tuskeskuksessa ja -asemilla vähenee ja siirtyy kentälle. Kokeita mita- 
taan, tuloksia lasketaan ja saatujen tulosten perusteella valitaan uut- 
ta aineistoa jatkojalostusta varten. Säätiön organisaatio ja toiminnan 
laajuus sopeutetaan rahoituksen antamiin mahdollisuuksiin. 

Aikanaan, pääosin Metsähallituksen toimesta perustetut metsa- 
puiden siemenviljelykset ovat nyt tuotantoiässä ja tuottavat, talous- 
lamasta huolimatta, hyvää siementa niin taimitarhoille kuin myös 
metsankylvöihin Pohjois-Suomea lukuunottamatta. Jalostetun vilje- 
lymateriaalin käyttöönottamista ovat hidastaneet heikentynyt hak- 
kuutoiminta seka valtiovallan saästötoimenpiteet, jotka ovat vahen- 
taneet metsänparannusvaroja. Myös säätiön oma tuotantotoiminta jou- 
dutaan sopeuttamaan siementen ja taimien kysyntaa vastaavaksi. 

Metsäpuiden jalostaminen on pitkäjanteista, runsaasti aikaa vie- 
vää toimintaa. Hetkelliset vaikeudet saattavat keskeyttää työn ja on 
vaarana, että jo vuosia tehty työ menee hukkaan. Vahinkoja ei saa 
päästää syntymään. Jalostusta on jatkettava kestävampien, tuotta- 
vampien ja monipuolisempien metsien hyväksi. 

Kuusen siementa. Kuva: Simo Hannelius, Metszkuva-arkisto. 

N m a y  s - e  seed. 



JALOSTETTUA MANNYN SIEMENTA METSANKYLVOIHIN 
Met~rï~~hoitopäällikku Jukka Pekkarinen, Enso-Gutzeit Oy 

Metsänjrclosti/ssääti~n hallituksen jäsen 

Metsankylvö on parin vuosikymme- 
nen hiljaiselon jiilkeen noussut merkit- 
tavaksi menetelmaksi metsiinuudis- 
tamisessa. V~ionna 1992 miinnyn kyl- 
vöala oli runsaat 22 000 hehtaaria ja 
kylvöön kaytetty siemenmairii laties 
8 400 kiloa. Mu~i tamia  vuosikymme- 
nia sitten kylvijihin kiiytettiin ns. osucis- 
kauppasiementa, jonka alk~iperitiedot 
olivat joko puutteelliset tai monessa ta- 
pa~iksessa puuttuvat kokonaan. Siirty- 
minen metsikkijsiemenen käyttöön oli 
jo melkoinen jalost~iksellinen edistysas- 
kel. Olihan siemen alkuper'l  '1 taan "" tun- 
nettua ja peräisin lalies kaikissa tapauk- 
sissa valikoiduista ja laadultaan Iiyvistii 
metsi kijistii. 

Jalostettua miinnyn siementii on 
käytetty Siiomen taimitarhoilla jo kau- 
an: ensimmiiiset pienehkiit sadot sie- 
rnenviljelyksiltii saatiin 1960- luv~~l la .  

Hinta ei saisi Metsiinkylvöön jalostetun siemen käyt- 

olla käSön este t e  on ollut perin nihkeiili. Miksi jalos- 
tettu siemen ei ole talliin saakka kelvan- 
nut  n~etsankylviijiille? Sy itii tahan on 
varmasti iiseaml~ia. 

Hinta  etiiilemattii v a i k u t t a  t ~ i o t -  
teen menekkiin. Jalostett~i miinnyn sie- 
men maksaa keskimäärin ,3 000  mkikg 
ja jalostamaton noin 2 0 0 0  mkikg. Osa 
hinnanerosta selittyy sillä, että kavyn- 
keri i~i  metsästii on verovapaata tyiitii 
marjojen ja sienten poiminnan tapaan. 
Kiivynkeruutyijtii siemenviljelyksillii 
sen sijaan rasittavat verot seka työn si- 
vukustannukset. 

Talo~islaman vuosina tiilostavoi tteet 
on asetettu niin korkealle, ettii joka pai- 
kassa - jopi siemenen hinnassa - säiis- 
tetaan sen kummemmin ajattelematta 
asiaa pidemmalla tal~taimellii ,  jonka 

Sci~iremmassa miiärin jalostettua sie- 
mentii on ollut tarjolla 1970-luvun lop- 
pupuolelta asti. Nykyisin jokseenkin 

b 

kaikki miinnyn taimitarhakylvöt Poh- 
jois-Suomea lukuunottamatta tehdäiin 
jalostetulla siemenellii. 

Mannyn siemenviljelykset tuottivat 
vuonna 1992 siementa Iahes 7 500  ki- 
loa, ja taimitarhakylvöihin kaytetti' 
jalostettua siementä samana vuonn 
noin 5 5 0  kiloa. 

4' 
Siemenviljelysten miiarii mitoitet- 

tiin aikoinaan siten, ettii jalostett~ia 
miinnyn siementa riittiisi paitsi kaik- 
kiin taimitarhakylvöihin niin myös 
metsiinkylvöiliin. K ~ i n  viime aikoina 
istutusmaarit  ovat merkittiiviisti pie- 
nentyneet ja luontaisen iiudistamisen 
osuus noussut, on kaikilla sieinentuot- 
tajilla tiillii hetkellii jalostett~in siernentii 
varastot p~illollaan. 

metsätaloudessa pitää olla useita vuosi- 
kymmeniä tai mieluummin koko kier- 
toai ka. Olisi myijs muistettava, että heh- 
tliaria kohti siemenkustannukset eiviit 
nouse mitenkaiin kohtuu ttomiksi, sillii 
kylvöön tarvitaan siementä 300 - 400 
g i h a  

a on vz Myös vanhoilla perinteill" 
rnasti oma vaikutuksensa. KelpasiIi d 
ennenkin ky lvijijn ISlies siemen kuin sie- 
men. Ajatellaan, etta metsii saadaan syn- 
tymiian miltei mistii tahansa siemenes- 
ta, kun luonto ensin tekee perusvalin- 
nan, jota ihminen s i t ten tiiydentaii 
kylvötuppai ta Iiarventaessaan. Tiillöin 
kuitenkin ~inolidetaan siemenen alku- 
perin suuri merkitys, ja seurauksena 
voivat olla huomattavat kasvut;ippiot. 

Metsiinviljelijiit eiviit ehka ole kyl- 
lin hyvin selvillii jalostet~in siemenen 



Kdotus ja kyhö ovat luonnonmukaisia 
menetelmiä metsänuudistamisessa. 

Kuvat: MKA, Simo Hannelirxc. 

rrescribed burninn and direct s e e k  are methoa3 



paremmuudesta metsikkösiemeneen remmat eväät kasvuudähtöön. 
verrattuna. Kylväen perustetuina kent- Varsinaisen jalostushyödyn suu- 
täkokeissa seka taimien elavyys ja pi- ruutta metsänkylvön yhteydessä ei tois- 1 
tuuskehitys on jalostetulla siemenellä taiseksi ole pystytty täsmällisesti mää- I 

parempi kuin metsikkösiemenella. rittämiään, koska jalostetulla siemenellä 
l 

Tämä johtuu mm. jalostetun siemenen tehdyt kylvökokeet ovat liian nuoria 
I 

suuremmasta koosta, joten sillä on pa- täilaisten johtopäätösten tekoon. Istu- i 
Jalostettu siemen sopii byvin 

myös koneelliseen kylvbön. 

yhdistetty T T S  Sigma- 
kylvökone. 

Kuvat: Arto Rummukainen. 

Genetically improved seed is 
also suitable fw use in 

merhanised seeding. P i c t ~ r u  
show a TTS disc trencher 

linked to a TTS Sigma s&, 







Metsanjalostussaatiö 
Puulaji %.siemen 

määra, kg 

Manty 3 1 
Kuusi 66 
Koivu 5 
Kaikki 
puulajit 102 

Mänty Kuusi Koiw Kaikki 

I - 
Siemenviqelyssiemen Metsikkösiemen 

Koko maa 
Puulaji Sv.siemen 

määra, kg 
.................................... 
Manty 447 
Kuusi 229 
Koivu 55 
Muut 65 
Kaikki 
puulajit 7 96 

Mänty Kuusi Koivu Muut Kaikki - - 
Siemenviljelyssiemen Metsikkösiemen 

Männyn siemenviljelyssiementä oli 
saatavana riittävästi koko Etelä- ja Kes- 
ki-Suomen alueelle. Siellä sen kayttö 
olikin Iahes sataprosenttista. Maan poh- 
joisimpiin osiin ei vielä ole siemen- 
viljelyssiementa saatavana. Koko maan 
kayttö oli 50%. 

Kuusen siemenviljelyssiemenen saa- 
tavuus on parantunut viime vuosina. 
Nyt on jo siementa kohtalaisen hyvin 

d Iahes koko kuusenviljelyalueelle. Kayt- 
tö oli kuitenkin vain 18%. On odotet- 

Sv.siemenen 
osuus, % 

Svsiemenen 
osuus, % 

....................... 
50 
18 
5 1 
72 

tavissa, että kuusen siemenviljelyssie- 
menen kayttö lisääntyy selvästi tulevina 
vuosina. 

Koivun siemenviljelyssiementä on 
riittävästi saatavana Iahes koko kayttö- 
alueelle. Kayttö oli 5 1%. Luku on alhai- 
nen, mutta nousee varmasti Iähivuosi- 
na. Sen takaavat siemenviljelyssieme- 
nen jatkuvasti alentunut hinta seka ne 
myönteiset kokemukset, joita käyttaji- 
en mukaan jalostetusta koivun sieme- 
nestä on saatu. 



Säätiön taimimyynti Metsänjalostussäätiön taimitarhat käyt- 
edellisen vuoden tasolla tavat iuonnoliisesti parasta saatavissa 

olevaa siementa. Kaikki männyt ja koi- 
vut seka valtaosa kuusesta kylvettiin 
siemenviljelyssiemenella vuonna 1993. 

Metsänjalostussäätiöllä on kolme 
kaupallista taimitarhaa: 

- Röykan taimitarha 
- Pieksämäen taimitarha 
- Keuruun taimitarha 
Taimitarhojen yhteenlaskettu taimi- 

myynti oli 11,5 milj. metsätainta ja 1,l  

Yhteensä 11 569 1 1 1 3 7 3 1  

Metsänviljelyyn luovutetut taimi- 
määrät Metsanjalostussäätiössa, 
1000 kpl  
Puulaji 1993 ............................................................. 
Kuusi 6 867 
Koivu 2 747 
Mänty 1 706 
Muut 
puulajit 249 

Yhteensä 1 100 1 

1992 

5 783 
3 021 
2 410 

, b 7  159 

Puistotaimien luovutusmäärat 
Metsanjalostussaatiössa, 1000 kpl 

milj. puistotainta. Luvut vastaavat 6 % 
koko valtakunnan taimituotannosta. 

Puulajisuhteissa jatkui muutamia 
vuosia vallinnut kehitys. Männyn suh- 
teellinen osuus laski edelleen ja oli enää 
15 % koko taimimyynnista. Koivun 24 
%:n osuus oli edellisten vuosien tasoa. 
Kuusi jatkoi nousuaan ja oli nyt 59 % 
kaikista metsänviljelyyn Metsanjalos- 
tussäätiön taimitarhoilta luovutetuista 
taimista. 

Taimiryhmä 1993 
............................................................. 
Havupuut 600 
Lehtipuut 400 
Pensaat 100 

I 
Koivu 24 % 

1992 

700 
470 
100 

Kuusi 59 % 

Muut 2 % 

Manty 1 5 %  

Havupuut 55 % 

- F- 

Lehtipuut 36 % 

) @  Pensaat 9 % I 



GEENINSIIRROT METSAPUIHIN - UUSIA TUULIA METSANJALOSTUKSESSA 

Uusinta biotekniikkaa ia 

FT Hely Häggman, Metsäntutkimzlslaitosslaitos 
M M K  Tuija Aronen, Metsäntutkimuslaitos 

I I  
Geeninsiirtoja puuvartisiin kasveihin on 
tutkittu 1980-luvun puolivälistä Iahti- 
en. Ensimmäiset tulokset onnistunees- 
ta geeninsiirrosta puuhun julkaisi ame- 
rikkalainen JoAnne Fillatti työryhmi- 
neen vuonna 1987. He  siirtivat pop- 
peliin geenin, joka aiheuttaa vesakon- 
torjunnassa käytetyn glyfosaatin kesta- 
vyyden. Ta11a hetkellä tutkimusta teh- 
d&in aktiivisesti useissa eri laboratori- 
oissa ympäri maailmaa. Suomessa gee- 
ninsiirtotutkimusta metsapuilla on teh- 
ty 1990-luvun alusta lähtien. Metsän- 
tutkimuslaitoksen Punkaharjun tutki- 
musaseman biotekniikkahankkeessa 
tutkitaan eri eeeninsiirtotekniikoiden " 
soveltuvuutta tarkeimmille metsapuil- 

lemme, männylle ja rauduskoivulle. Me- 
netelmiä voidaan hyödyntää lajien gee- 
nitoiminnan ja sen säätelyn tutkimises- 
sa, ja tulevaisuudessa myös metsanjalos- 
tuksen erityiskysymyksissa. 

Suuren yleisön kiinnostus geenitek- 
niikkaa kohtaan Suomessa on viime ai- 
koina herännyt mm. Steven Spielbergin 
"Jurassic Park" -menestyselokuvan 
myötä. Kiinnostusta ovat lisänneet myös 
siirtogeeninen Huomen-vasikka, jonka 
on tarkoitus tuottaa maidossaan Iääket- 
ta, seka parantuneet mahdollisuudet 
diagnosoida ihmisen perinnöllisiä tau- 
teja jo sikiövaiheessa. Myönteisen jul- 
kisuuden ohella geenitekniikan edisty- 
minen on tuonut esiin myös pelkoja sen 

pwintei~ta tnet~anjalo~tu~ta 
~ m f f e t a a n  rinkr rinnan. 

Kuva: Team -Jouko Lehto, 
Tuija Aronen ja Teijo 1 
New biotechnology and 

traditional f m t  tree 
breea'ing are appli$ 

side by sid. 



mahdollisista haitoista. Pelot johtunevat 
siitä, ettei tutkimuksen tavoitteita, me- 
netelmiä ja mahdollisuuksia tunneta 
tarpeeksi. Erityisesti on pohdittu sita, 
onko kehittyneillä mailla oikeus hyö- 
dyntää kehitysmaiden geenivaroja. Ai- 
heesta virinnyt vilkas eettinen pohdis- 
kelu on eduksi, paitsi tutkimukselle, 
myös koko yhteiskunnalle. 

Myös metsäpuihin kohdistuva gee- 
nitekniikka on herättänyt keskustelua. 
On pohdittu mm. siirtogeenisten pui- 
den vaikutuksia metsäekosysteemiin ja 
siirrettyjen geenien mahdollista leviä- 
misvaaraa ympäristön lajeihin. Näiden 
ongelmien ehkäisemiseksi onkin seka 
solmittu kansainvälisiä sopimuksia, ku- 

ten Rion ympäristösopimus, että kehi- l 

tetty kansallista lainsäädäntöä. 
Vaikka geenitekniikan kehittymi- 

nen on luonut aivan uusia mahdolli- 
suuksia geenien siirtämiseksi, on perin- 
töaineksen siirtäminen kuulunut met- 
sänjalostuksen ja metsänviljelyn perus- 
teisiin kautta aikojen. Provenienssi- 
siirrot ja eksoottisten lajien viljely ovat 
tuoneet vierasta perintöainesta uuteen 
ympäristöön, ja risteytysten kautta on 
perintöainesta muokattu haluttuun 
suuntaan. Eniten hyötyä geeniteknii- 
kasta saadaan, kun sita sovelletaan rin 
nan perinteisten jalostusmenete~mie(ig 
kanssa. 

Geeninsiirrot tutkimuksen ja Geeninsiirtotekniikoita voidaan hyö- taustan tuntemisen myötä voitaisiin 
jalostuksen apuvälineenä dyntää lajien geenitoiminnan ja sen sää- myös perinteistä jalostusta suunnata 

telyn tutkimuksessa. Metsäpuiden pe- entistä tehokkaammin. Geenitason tie- 
rinnöllisestä rakenteesta ja geenitoimin- toa tarvittaisiin mm. puiden vanhene- 
nan säätelystä on toistaiseksi vain vähän misilmiöistä, hormonaalisesta säätelys- 
tietoa. Ominaisuuksien perinnöllisen tä, kestävyysominaisuuksista ja puuai- 

Gemjati1-n k o h u a  1 
apBa- mlk 

M w x s t ~ o h n r .  
koa'nokubtio, iacja 
siir#og~*ria u m s o j ~  
d m -  , 

i 
&woEtt&m~.  

K m :  Jouko M # o .  . ; 



neksen laatuominaisuuksista. 
Eräs metsänjalostuksen pahimpia 

ongelmia on puiden pitkä sukupolven- 
väli ja kiertoaika. Uusien tekniikoiden 
toivottaisiin noDeuttavan ialostusta. 
Maatalouskasveilla tästä on jo esimerk- 
kejä, mutta niillä onkin tehty geenin- 
siirtotutkimusta huomattavasti pidem- 
pään kuin puilla. Geeninsiirtojen avul- 
la on mm. Darannettu tomaattien kul- 
jetus- ja varastointikestävyyttä, ja näin 
tuotettu lajike on jo myynnissä Yhdys- 
valloissa. Nykytietämyksen tasolla gee- 
ninsiirrot voivat kuitenkin nopeuttaa 
metsäpuiden jalostusta vain sellaisten 
ominaisuuksien kohdalla, jotka ovat 

telmien avulla perintöaineksen siirto 
mahdollistuu ei-risteytyvien yksilöiden 
ja lajien välillä. 

Ns. hyötygeenejä, joita puihin voi- 
taisiin siirtää, ovat esimerkiksi taudin- 
ja tuholaiskestävyysgeenit, hormoni- 
geenit ja puuaineksen ligniinipitoisuu- 
teen vaikuttavat geenit. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa tunnetaan 
kiinnostusta ligniinin määrän muok- 
kaamiseen geenitekniikan keinoin, kos- 
ka jo muutaman prosenttiyksikön vä- 
hennys puun ligniinipitoisuudessa pie- 
nentäisi merkittävästi selluloosan tuo- 
tannon kustannuksia. Alhaisempi lig- 
niinipitoisuus olisi myös askel entista 

joko yhden tai muutaman geenin mää- ymp~ristöystävällise&n puunjalos- 
räämiä ja joihin vaikuttavat geenit tun- tusteollisuuden suuntaan pienenty- 
netaan; Jalostuksen kannalta hyötyä neiden päästöjen muodossa. 
voisi olla myös siitä, että uusien mene- 

Geenejä siirretään Geenejä siirretään metsäpuihin lähinnä Bakteerivälitteinen menetelmä sovel- 

ampumalla ja bakteerien kahdella eri menetelmäilä, agmbak- tuu paremmin lehtipuille kuin havu- 
teerien avulla ja biolistisella aseella. puille, koska moner lehtipuut ovat 

avulla 
Geeninsiirto laukausta vaille 

- biolistinen ase käyttövalmiina. 
Kuva: Jouko Lehto. 

Gene gun reudy to go 
- the particle bmbardment 

device poised fm action. 



agrobakteerien luontaisia isantakasveja. 
Agrobakteerien käyttö geeninsiirrossa 
perustuu niiden kykyyn siirtaä osa pe- 
rintöaineksestaan osaksi kasvin perirniiii. 
Villityyppisten agrobakteerien siirtyvät 
g w n i t  aiheuttavat kasvitaiiteja, kuten 
ai tosyöpaa. Ta~irigeenit voidaan kuiren- 
kin poistaa bakteerista ja laittaa niiden 
tilalle siirrettiiviiksi aiotut geenit. Ha- 
vupuiden geeninsiirrossa kaytetiian 
yleensä biolistista menetelmaa. Mene- 
telmässä siirrettavit geenit kiinnitetiian 
kulta- tai volfrarriihiukkasten pinniille, 
ja hiukkaset ammutaan kasvisolukkoon 
esimerkiksi kaaslinpaineen aviilla. 

Siirrettävieii geenien l i i t tyminen 
osaksi kohteena olevin lajin perimäii on 
aina todistettava ja niiden toimivuus 

Siirtogeenisiä puita Tähän rnennessii puihin on Iiihinnii siir- 

jo olemassa retty erilaisia merkkigeenejii, joita ovat 
rrportterigeenit ja selektiiviset merk- 
kigeenit. Reportterigeenieri toiminta  
solukossa on helppoa havairaesimerkik- 
si värin rriuodostumisrna. Selektiivisten 
merkkigeenien, jotka aiheuttavat joko 
anti biootti- tai herbisictinkestavyyden, 
avulla taas pystytgin valitseinaan siir- 
togeeniset solut muiden joukosta. Merk- 
kigeeneisti ~iseimmat on aluriperin eris- 
tetty bakteereista. Merkkigeenejä kay- 
tetaan keliitettiiessi geeninsiirtoteknii- 
koita, geneettisen rakenteen ja säätelyn 
tutkimuksessa seka apuna ns. hyötygee- 
nien siirrossa. Ns. hyötygeeneistä piii- 
hin on toistaiseksi siirretty geenejii, jot- 
ka aiheuttavat kestiivyytta hyönceisille 
ja kasvinsuojeluaineille. 

Useisiin eri lehtipuulajeihin on on- 
nistilttu siirtämiiän geenejä niin, et-ta on 
edelleen saatu ruotettua siirtogeenisiii 
taimia. Nai tä  lajeja ovat erilaiset Po- 
pa1zi.r-hybridit, koivu ja useat hedelmä- 
puut .  Siirrettävina geeneina ovat olleet 
liihinnk erilaiset merkkigeenit. JoAnne 
Fillattin työryhmiin julkaisernari gly- 

.' fosaartia kestiivän poppelin jälkeen Po- 

varmrnnertava. Erityisesti havupuiden 
kohdalla ongelmana on usein solirk- 
koviljelymenetelmien puuttuminen, 
minkä vuoksi siirtogeenisista solirkoista 
ei saada erilaistettua taimia. Siirtogec- 
nisiä soluja tai solukoita voidaan kui- 
tenkin kayttaa lajien geenitoiminnan 
tutkim~iksessa. Esimerkiksi omat tu-  i 

loksemme vanhojen mintyjen silmui- 
hin siirrettyjen geenien toiminnasta 
osoittavat, etta myös vieraan geenin toi- 
min ta  o n  lajin oman vi~ocienaikais- 

4 

saiitelyn alaista. Toisaalta rniinnyn sirk- 
kalehdillii tehdyiss: kokeissa olernme 
havainneet, e t t8  erilaiset siiitelynluec& 
vaikuttavar suuresti siirrettyjen geeni- 
en ilmenemiseen kohdesolukossa. 

pul~~.r-lajeihin on siirretty myös muita 
herbisidikestivyyden aihruttaviageene- 
jii. Brent McCown työtovereineen on 
lisiksi vuonna 1991 siirtiinyt poppeliin 
Bt-toksiinigeenin, joka lisää puiden 
kestavyyttä ruhohyiinteisiä vastaan. 
Herbisidi- ja hyöntei~kest i ivy~den li- 
siintyriiinen on todercu kasvihuoneko- 
keissa, mutta siirtogeenisiii puita ei ole 
käytetty metsiinviljelyssä. 

Siirtogeenisia havupuun taimia on 
toistaiseksi onnistuttii ruottamaan vain 
euroopanlehti kuusesta (Larixa'~cicI~/u) ja 
val kokuusesta (Piiztr glauiz). Lrhtikuu- 
srn geeriinsiirrosta raportoi Yinghua 
Huang työtovereineen jovuorina 1991. 
Hes i i r t iGt  lehtikuuseen agrobakreerir 2 opiini - ja horrnon~geeneja akrobak- 
teeriviilitteisellii menetelrniillk. Valko- 
kuusen geeninsiirron p~iolest;ian j~ilkai- 
si vuonna 1993 Daviti Ellisin työryh- 
mii, joka käytti siirtotekniikkana bio- 
Iistista asetta ja siirretriivinii geencina 
merkkigeenien lisaksi Bt-toksiinigee- 
niii. Lähivuosina lienee odotettavissa 
raportteja onnistuneista geeninsiirrois- 
ta myös muihin havupuirlajeihin. 



I Vanhan Mnnyn silmuta 
aloitettu sofuviijelmd 

geeninsiiwon kohtema 
- repwtterigeeni 

8-glukuroniahi s&+telyalu- 
eenaan 35s CaMV toimii 

siniseksi va3jaytyneissa 
soluissa. 

Kuva: Jouko Lehto. 

A ceff culture derivedfim a 
bud of a mature pine and 

nuw the target ofgene 
transfe: The 

glmronidase reportw gene 
- driven by 31s CaMV 

prmorer, is ex-essed in ceffs 
stained bfue. 1 

Siiwetyn reportterigeenin 
(J-glukuronidzasi) 

toiminta koivun r 
hiirenkotvan soluissa 

voidzan havaita sinisenä 
värinä. 

Kuva: Jouko Lehto. 

The expression ofa 
repmter gene 

(J-glunruonidase) in 
the celfs of an emerging 
birch leaf is obsmed as 

blue colour. 

Geeniteknii kkalaki Geenitekniikan käyttö Suomessa ei tois- 

tulossa taiseksi ole ollut lailla säädeltyä, mutta 
työskentelyssä on noudatettu tarpeelli- 
sia turvatoimia ja rajoituksia Bioteknii- 
kan neuvottelukunnan ohjeiden mukai- 
sesti. Turvatoimet ovat yleensä aluksi 
ylimitoitettuja, vaikkei geenitekniikan 
historian aikana ole sattunut yhtään vaa- 

' raa aiheuttanutta onnettomuutta. Tur- 
vallisuuden perustana on geeniteknii- 

kalla muokattujen eliöiden eristäminen 
luonnosta ja ihmisistä. 

Lakiin perustuvaa valvontaa tarvi- 
taan useista eri syistä. Euroopan talous- 
aluetta koskeva, Suomen allekirjoitta- 
ma ETA-sopimus edellyttää, että EU:n 
geneettisesti muunnettujen organis- 
mien käyttöä ja levitystä koskevat 
direktiivit saatetaan voimaan myös Suo- 
messa. Lakiin perustuvan valvonnan tar- 



Haapastensyrjan koivun 
siernenviljelyksilta 

kerättiin ennatyssdto 
kesalla 1 993. 

Kuva: Jaakko Napola. 

Birch seed orcbards 
yiekded a record rrop at 
Haapastensyrjä in tbe 

summer of 1993. 

Koivun siemenviljelyksilta ennätysmäinen sato 

Koivun siemensato Haapastensyrjan ja- 
lostuskeskuksessa oli vuonna 1993 kaik- 
kien aikojen suurin: 161,6 kiloa. Edel- 
linen ennätys, 104,2 kg on vuodelta 
1989. Myös muiden tuottajien, Metsä- 
keskus Tapion ja Metsähallituksen sie- 
menviljelyksiltä saatiin runsaasti sie- 
mentä. 

Hyvän sadon syitä oli useita: kuk- 
kasilrnujen syntymisen kannalta edul- 
liset edellisen kesän sääolot, pemstamis- 
ja hoitomenetelmien kehittyminen se- 
ka siemenvil jelysten ikäluokkarakenne. 

Koivun siemenen tarve Suomen 
, taimitarhoilla on noin 150 kg vuodes- 

sa. Jalostettua rauduskoivun siementä 

on riittävästi nyt lähes koko koivunvil- 
jelyalueelle - Ylä-Savoon kahden vuo- 
den päästä. Vielä v. 1993 siernenvil- 
jelyssiemenen osuus taimitarhakyl- 
vöistä oli noin puolet. Myös jalostettu~ 

melkein tarvetta vastaavasti. 

'UY hieskoivun siernentä on nyt tarjolla 

Vuonna 1993 tuotettiin maassam- 
me 22 milj. rauduskoivun ja 5 milj. 
hieskoivun tainta. Koivujen osuus kai- 
kesta taimituotannosta on noin 15 %. 

Suuren siemensadon ansiosta sierne- 
nen hintaa on voitu oleellisesti laskea. 
Tavallinen siernenviljelyssiemen mak- 
saa Haapastensyrjässä nyt 3450 mklkg 
ja JR-1-erikoissiemen 7000 mklkg. 

rn 



Klooni kuusten pituuskasvu nopeaa 
Kloonatut pistokaskiiiisct ovat osoit- minen ~-iistokaslisiiyksen av~illa on kiii- 
tautiinect nopeakasviiisiksi kenttako- tenkin vaikeaa, koska kyseisten kloo- 
kcissa. MetsiinjalostiisY~tiiissa laskettiin nien j ~ ~ ~ i r t i i m i s k ~ k ~ i i  ei ole ylliipicletty 1 9  
kahclen kocsarj;in 1,erusteella kloonien esim. toistuvin monistuksin civätka ne 
valinnalla sivav~itettavaa~iit i i~iskasv~in I i -  toisaalta tiiyttiiisi v. 1993 voimaan tul- 
saysta. Kokeet istiitettiin v. 1980  ja Irita ohjeita klooniseosten muodostunii- 
1982. Koesarjassa nro 769on 25 kloonia sesta. Koet~ilos antaa kuitenkin viittei- 
ja kolme osakoetta, korsarjassu nro 8 9 0  ta kloonivalinnalla saaviitettavan jalos- 
taas 201 kloonia ja kaksi osakoetta. Ko- tiishyödyn tasosta ja on samaa suuruus- 
kert olivat kasvaneet maastossa ylidek- luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa las- 
san ja seitseman viiotta mittii~islietkel- ketut vastaavat tulokset. 
1%. Metsiinjalost~issZatiii on perusraniit 

Jos klooneista valittaisiin pitiiuden v. 1976-90 kaikkiaan 32 kuiisen kloo- 
b miiknan kymmenen prosentin parhaim- nikoetta, joiden yhteispinta-ala on noin 

misto, olisi pi t~iuden jiilost~ishyöty 13 26 hehtaaria. Osa niiistii kokeista on to- 
Y kokeessa 767 ja 19 r;.( kokeessa 870. sin jo Ioj,etett~i tai tuhoutunut  m m .  

Juiiri niiiden aineistojen Iiyiidyntii hallan ja myyriituhojen takia. 

Tapani Pöykkö väitteli viljelymännyn ihannemallista 
Metsänjalost~is$2itiön viIjelypu~iprojek- lee ottaa huomioon piiiin tjlavii~iskas- 
tin piial]ikijn MMKTapani  Pöykön vai- vun lisiiksi myiis rungon iilkoinen  LI 
tiiskirja "Mannyn jalostuksen valintape- ja pi i~in suhde metsikiin kokonaistuo- 
rusteet erityisesti viljelypuun ihanne- tokseen. 
mallia sovelturn" tarkastettiin Helsin- Vaitiiskirjatyössa siiositelliii~n ns. vil- 
gin yliopistossa 2.6.1993. Vastavaittii- jelypuun ihannemallin soveltamista va- 
jänä oli tohtori Donald 1. Dickmann linnassa. Ensin mäiiritell5än viljelypiiun 
Michiganin yliopistosta USA:sta ja ihannemallin vaatimukset. Taman jäl- 
kustoksena professori P.M.A. Tigerstedt kern jalostusaineistosta valitaan jalos- 
Helsingin yliopistosta. Viiitiiskirja il- tettaviksi ne puut ,  jotka parhaiten täyt- 
mescyi Metsänjalostuss3aciön tiedonan- tiiviit viljelypiiun viiatimukset. 
toja 6 -julknisiina. Erityistä huomiota turkimiiksessa 

Tutkimuksessa pyrittiin laatimaan ki inni tet t i in  ns. Kanervan miinnyn, 

IL jalostiiksessa tapahtuvaa puiden valin- kantapii11 E 1 LO1:n jalkelaisiin, joista 
t a  varten malli, jossa valintaperusree- noin piicilella on todettii männyn ihan- 
na on hyvalaatuisen runkopuun t~iotos netyypin ominaisuuksia. 
nietsi kkötasolla. Val intaperusteessa tu- 

Taimien kylmankestavyytta arvioidaan pakastustestien avulla 
Metsaiijaloctiis~atiön tiedonantoja 7 - den arviointi pakastustestien aviilla. 
jiilkais~i sisiiltiiia Marja-Leena Ahon ja Tutkimiiksessa selvitettiin männyn 
Pertti Pulkkisen tutkimuksen Miinnyn yksiviiotiaiden taimien pakkaskestiivyy- 
siemenviljelyssatojen kylmiinkestavyy- den kehittymistii kolmessa miiovihiio- 



nekokeessa. Koetaimien siemen oli pe- arvioidun alkuperän ja siemenvilje- 
raisin luonnonmetsistä, siemenviljelyk- lyksen taustapölytyksen välillä. 
sista ja risteytyksista. Pakkastesteja voidaan käyttää sie- 

Maantieteellinen alkuperä osoittau- menviljelyssatojen kylmänkestävyyden 
tui tärkeimmäksi kylmänkestävyyteen vertailuun, mutta niillä ei kyetä luotet- 
vaikuttavaksi tekijäksi. Tassa kokeessa tavasti arvioimaan siemensatojen taus- 
ei sen sijaan havaittu yhteyttä taimien tapölytyksen määrää. 

Turkille siementuotanto- ja metsanjalostusohjelma suomalaisvoimin 
Turkkiin on laadittu maan ensimmai- 
nen siementuotanto- ja metsanjalostus- 
ohjelma suomalaisvoimin. Ohjelma, 
joka tehtiin vuosille 1994 - 2003, kuu- 
luu osana Enso Forest Development Oy 
Ltd:n taimitarhaprojektiin Turkissa. 
MMK Jukka Antola Metsanjalostussää- 
tiösta vastasi käytännössä ohjelman 
suunnittelusta. Professori Veikko Kos- 
ki Metsantutkimuslaitokselta toimi 
työn ohjaajana. 

Jukka Antola oli vapaalla toimestaan 
Metsänjalostussäätiöstä 1.10.1992 - 
30.9.1993. Hänen työskentelypaikkana 
oli Ankara. Professori Veikko Koski vie- 
raili Turkissa kahdesti. Koski ja Antola 
tutustuivat Turkin metsanjalostukseen 
kahdella vhteensa noin 4 viikon mat- 
kalla, jotka suuntautuivat eri puolille 
maata. 

Turkissa lasketaan olevan metsää tai 
metsien kasvulle sopivaa maata noin 20 
milj. ha. Tästä "siemensyntyista" met- 
sää (high forest) on noin 11 milj. ha, 
josta vajaatuottoista tai puutonta noin 
5 milj. ha. Vesametsää (coppice forest) 
on lisäksi noin 9 milj. ha, josta vajaa- 
tuottoista tai puutonta noin 6,5 milj. 
ha. Metsitettava pinta-ala on siten noin 
11,5 milj. ha, josta huomattava osa on 
voimakkaan eroosion kuluttamaa. Luon- 
taisia puulajeja on Iahes 50, joista tar- 
keimmät ovat männyt Pinns hutia, P. 

nigra ja P .  sylvestris seka setri Cedrns 
libani ja pyökki Fagus orientalis. 

Perustan ohjelmalle muodosti Tur- 
kissa tähän mennessä tehty metsänja& 
lostustyö: siemenkeraysmetsia on yli 
2 1 000 ha ja pluspuita Iahes 4 300 kpl, 
joilla on perustettu siemenviljelyksia 
825 ha. 

Ohjelmassa tasmennettiin siemen- 
viljelysten vaatimuksia ja pluspuiden 
valintaa. Lisäksi esitettiin, että pluspui- 
den testaus ja jalkelaiskokeiden perus- 
taminen tulisi aloittaa. Ohjelma sisälsi 
myös ehdotuksen sitä toteuttavista or- 
ganisaatioista ja niiden välisestä työn- 
jaosta. 

Lahtökohtana metsanjalostuksen 
työtavoitteille on vuosittainen metsan- 
viljelyala 150 000 ha. Ohjelmaan kuu- 
lui lisäksi jalostusvyöhykkeiden rajaa- 
minen em. viidelle tarkeimmalle puu- 
lajille. Jalostusvyöhykeittain määritel- 
tiin tarve ja toteutusaikataulu siemen- 
keruumetsien ja pluspuiden valinnalle 
seka siemenviljelysten ja jalkeläisko~ . 
keiden perustamiselle. h 

Hankkeeseen kuului ATK-pohjai- b 

sen metsanialostusrekisterin luonti seka 
paikallisten asiantuntijoiden neuvonta 
ja koulutus Turkissa. Useita turkki- 
laisryhmia koulutettiin myös Suomes- 
sa. 



Antiikin aikoina libanoninseetri oli levinnyt huomattavasti laajm- 
malle alueelle kuin nykyisin. Lajin tärkeimdt luontaiset esiintydt . JII 

sijaitsevat Tgrkin Välimeren rannikolla Taurus-vuoristossa. 
Kuva: Jukka Antola. , . 
In ancient times, ceriar ofledanon (Cedrus libani) occuwed over a much 
wi& areu than today. ?-he f m o s t  native habitats ofthis species are 
located in the Taurus Momtains o f  TurRey's Meditewaneun coastline. 



"The use of genetically improved re- 
generation material must be prornoted 
and the tending and thinning of seed 
orchards must be intensified. Forest tree 
breeding is a long-term activity; many 
years of determined efforts are required 
before results can be achieved. Deve- 
lopments in breeding methods and the 
results achieved must be monitored and 
their implementation promoted." 

These were the words used in de- 
fining the tasks and goals of forest tree 
breeding in the mid-1980s. 

More hnds were made available and 
thefield ofactivity inforest tree breeding 
was expanded. The Foundation's orga- 
nisation was restructured in response to 
the changed circumstances. More staff 
were engaged. Premises were refur- 
bished and the Foundation's head office 
moved to new, spacious facilities. 

This positive development came to 
an end in 1993. Public funding began to 
fall. Breeding work had to slowed down 
and cuts had to be made in the more 
extensive, costly tasks. Investmenrs had 
to be halted and staff put on leave with- 
out pay. At the moment, the ernphasis 
in the breeding work done at the Found- 
ation is being shifted from short-term to 
long-terrn breeding. Activities at the 
Foundation's breeding centreand breed- 

WINDS OF CHANGE 
Antti Isoaho, Managing Director 

Founahtion fm Fmest Tree Breeding 

ing stations will be reduced and trans- 
ferred into the field. Measurement wor 'ib on experiments, computation of results 
and selection of new breeding material 
on the basis of the results obtained, 
serve the needs for hrther breeding. 
The Foundation's organisation and the 
scope of its activities will be adapted to 
the framework of the available hndine. 

The seed orchards once establish2, 
mainly by the Forest and Park Service, 
have now reached productive age. 
Regardless of the econornic recession, 
they produce good seed for nurseries 
and for direct seeding, except for 
northern Finland. The utilisation of 
genetically improved regeneration 
material has been hindered bv the decline 
in felling and the cuts máde by the 
government in forest improvement 
funding. The Foundation itself is also 
forced toadapt its production in response 
to changes in the demand for seed an 
nursery stock. b 

Forest tree breeding is a long-term, 8 

time consurning activity. Momentary 
difficulties can cause interruptions and 
even ~ u t  an end to vears of work. We 
must do our utmost to prevent this. 
Brepding work must be carried on with 
the aim of establishing sustainable, 
productive and diverse forests. w 



GENETICALLY IMPROVED SCOTS PINE SEED FOR FORESTRY 

Once again, direct seeding has been 
adopted as a leading regeneration alter- 
native forscotspine in Finland. In 1992, 
direct seeding of Scots pine covered 
22,000 hectares; this consumed a total 
of nearly 8,400 kilos of seed. Sorne 
decades ago, the practice in direct seed- 
ing was to use seed whose origin was 
often iincertain, in sorne cases totally 
unknown. The move over to using seed 
collected from annroved seed stands . L 

was in itself a major step forward. 
Genetically irnptoved seed has not as yet 
been very much used in direct seeding. 

scotS pine seed orchards produced 
approx. 7,500 kilos of seed in 1992. 
About 550 kilosofgenetically improved 
seed were iised in the sarne year by 
nurseries. 

The recent years' fall in planting 
volurnesand asimultai~eous rise in natu- 
ral regeneration have led to a situation 
in which all seed producers currently 
have abundant stocks of genetically 
irnproved seed. 

The price of genetically irnproved 
seed has limited the use of such seed in 
forestry. Genetically improved Scots 
pine seed costs F1R.I 2,500-1,000 /kg 
whereas non-improved seed costs about 
FIM 2,000 /kg. Part of this difference is 
explained by the fact that collecting 
cones in the forest is not subject to t ~ u  
whereas the sarne work when done in 
seed otchards is. 

The targets beirig set during the 
recession are so high that people are 
prepared to try and ccit their expenses 
even in the case of seed. Nevertheless, 
we should bear in mind that there is no 
way that the cost per hectare of seed 
could rise to unreasonable levels - after 
all, the seed consiimption in direct 

Jz~kka  Pekkurinen, Enso-Gutzezt Oy 

seeding is not more than 300-400 giha. 23 
Forest owners are not sufficientlv 

informedof thesuperiority ofgenetically 
imoroved seed in cornoarison to seed 
collected frorn approved seed stands. 
Field trials have established that by 
iising direct seeding the vitality and 
height increment of plants of irnproved 
seed origin are all superior. These are 
explaineil by factors such as the preater 
size of genetically irnproved seed. 

Theextent ofactual breedinggain in 
connection with direct seeding in forest- 
ry has not as yet been accurately deter- 
mined beca~ise seeding trials using 
genetically improved seed are still quite 
Young. Field trials involving planted 
stands indicrate that volurne increment 
of seed orchard provenances is 5 - 157% 
greater than of stands of non-irnproved 
origin at theageof twenty or so years. It 
is highly probable that direct seeding 
can result in a breeding gain eqiial to 
that achieved through planting-perhaps 
even rnore. One aspect of this gain is in 
the room for choice that the forest owner 
has when thinning the clurnps of trees 
resulting frorn direct seeding. In other 
words, genetically s~iperior trees are left 
to grow on. 

Most of today's forestry seeding is 
done rnechanically in conj~inction with 
site preparation. This means that direct 
seeding extends throughout most of the 
surnrner. Seed collected frorn seed 
orchards is siiitable for rnechanised 
seeding because its cluality and gerrni- 
nation capacity are good. 

Direct seeding favours the use of 
lighter site preparation rnethods. There 
is no need to produce continuous traces. 

Considerable amounts of money and 
tirne have been invested in forest tree 



Kylvötaimikko Pohjois- 
Suomessa. 

Kuva: MKA, 
Simo Hannelius. 

A stand established through 
direct seeding in nmthern 

Finland. 

improvementandseedproduction.Now the case, the use of seed from seed 
that we have an abundance of improved orchards in direct seeding should be 
seed, a large part of it may never be put promoted. 
to use. In ordet that this might never be b 

FOUNDATION FOR FOREST TREE BREEDING USES GENETICALLY IMPROVED SEED 
Pentti Tyys$awi 

The law concerning the forest re- A l  - A3 Seed orchard materia1 
productive material trade obligates B1 - B4 Seed stand materia1 
Finnish forest tree nurseries to inform C1 - C4 Clonal materia1 
their clients of the categories of the The smaller the numeral following 
plant material offered for sales. The main the letter in each of the categories, the 
categories are as follows: higher the degree of genetic improve- 



ment. Theavailability ofclonal material 
has not yet reached practical dimensions. 

Statistics on seeding and seed cate- 
gories are compiled annually by the 
Ministry of Agriculture and Forestry 
and they includeall forest tree nurseries. 
In 1993, a total of 2,378 kilos of seed 
were sown by nurseries. This amount 
breaks down as follows according to tree 
species: Norway spruce (Pic.ea abie~) 54 
96, Scots pine ( P ~ T Z W  .rylvestris) 37 96, 
birch (Betula) 5 5% and other species 
4 9%. 

The  useofgenetically improved seed 
totalled 796 kilos; this represented 3 3  
%, of all seed sown by nurseries. In the 
case of Norway spruce, genetically 
improved seed represented 1 8  %, with 
Scots pine 5 0  % and with birch 5 1 %) of 
all seed consumed. The  vrooortion of 

L 1 

genetically improved seed at the Forest 
Tree Foundation was higher than the 

average for the country as a whole. All 
pine and birch seed used by the Foun- 
dation isgenetically improved material; 
in the case of spruce, the percentage is 
80.  25 

Tlie Foundation for Forest Tree 
Breeding has three commercial nurseries: 
Röykkä in southern Finland, and Piek- 
sämäki and Keuruu in central Finland. 
The  I~oundation's plant sales amounted 
to 11.5 million forest vlants and 1.1 
million park plants.  These figures 
correspond to 6 %  ofthe country's plant 
production. The  past few years' trend in 
species distribution continued. 

Norway spruce continued its rise, 
amounting now to 59% of the Foun- 
dation's sales. Birch maintained its 
previous years' level at 24%, . Scots pine's 
share continued to  fall; in 1993  i t  
amounted to 15%). 

w 

GENE TRANSFERS - NEW PROSPECTS IN FOREST TREE BREEDING 
Hely Haggrt~an. PhD rrnd Tuija Aronen, MSc 

The Finnish Forest Researrh ln.rtitute, Pzlnkahurju Researi-h Station 

Genes have been transferred to woody 
plants since the mid-eighties. In the 
very first p~iblication in 1987, Joanne 
Fillatti and co-workers described the 
transfer of the glyphosate resistant gene 
to poplar. A t  present, research is actively 
ongoing in several laboratories all over 
the world. In theFinnishForest Research 
Institute's biotechnology project, we 
are studyingpossibilities for usingdiffe- 
rent gene transfer techniq~ies in the 
transformation of our most important 
forest trees, Silver birch and Scots pine. 
Transformation techniques can be used 
to study genetic structure and regula- 
tion, as well as to solvespecific problems 
of forest tree breeding in the future. 

Steven Spielberg's film "Jurassic 

Park" and the medicine-milking cow 
called "Huomen", recently born at the 
University ofKuopio, havedrawnpublic 
attention togene technology. In thecase 
offorest trees, new gene technology has 
given rise to a lively debate, too. Ethical 
questions of man's right to modify 
genetic codes and the concern for the 
influenceoftransgenic trees on the forest 
ecosystem, and the possible risk of ge- 
nes spreading to other species, have all 
been discussed. International conven- 
tions and national legislation have been 
implemented as means of controlling 
gene technology. 

Even though gene transfer techniques 
may open u p  new possibilities for 
transferring genetic material, the trans- 



' yurassic park" in winter 
- natural snake jÖmz o f Notway 
spruce at Haapastensyrja. 

fer of germplasm per se has been a fun- 
damental aspect in silviculture and in 
forest tree breeding. Cultivation ofexotic 
tree species and provenance transfers 
have brought germplasm into new 
environments, and genetic materia1 has 
been modified by crossings. The new 
gene technology and traditional breed- 
ing efforts will benefit from each other 
when applied side by side. 

One of the most serious problems 
confronting forest tree breeding is the 
long generation time. New techniques 
have the potential of speeding up this 
work. At present, however, only traits 
regulated by known major genes can be 
influenced. Gene transfer between 
sexuaily incornpatible individuals and 
species may also become possible. 
Examples of important traits that could 
be modified through genetic engineer- 
ing include the following: disease and 
insect resistance,growth regulation, and 
lignin biosynthesis. 

At present, thegenes transferred into 
rhe tissues of forest trees are, in most 
cases, reporter genes or selectable marker 

genes. In the case of certain hardwoods, 
these also include herbicide resistance 
genes. The most common gene transfer 
techniques used are Agrobacteriurn- 
mediated gene transfer in deciduous 
species and particle bombardment in 
conifers. Transgenic plantlets have been 
regenerated from several Populus species, 
from fruit trees and from two conife- 
rous species, Larix decidua and Picea 
glaucz. 

So far, gene technology has not 
been regulated by statute in Finland, 
but by all the necessary precautions in 
accordance with the rules issued by thc 
national consuItative committee o & 
biotechnology. This control is needed 
for severai reasons. The EEA agreement 
signed by the government of Finland 
obligates Finland to implement the 
directives of the Euro~ean Union con- 
cerning the use of genetically modified 
organisms. Increasing research and 
applications,as well as thepublic interest 
in the field of biotechnology, also place 
emphasis on the need for legislation. 
The government's proposal for gene 

'~urassic park" talvella 
- luonnosta liiytyneita 
k~rnzekuusia Haapastensyrjan 
Rotupuistossa. 
Kuva: Jaakko Napola. 



technology law is expected to be put 
into effect as of the beginning of 1995. 
The purpose ofthe law will be to promote 
the safe use of gene technology and to 
eliminate risks to the environment and 
human health. 

At present, transgenic tissues and 
plantlets of several different tree species 

are in existence. This materia1 is useful 
in studies of the genetic background of 
important tree traits. In the future, 
practical applications may become 
available for specific breeding goals. In 
Finland, we will be concentrating our 
gene technology research on tree species 
important for our silviculture. rn 

Hyvä siemensato &//ytt&2 
runsasta kukintau. Kai&ällä 

1 993 koivut tuottivat 
siemenvi(jelyksissä erirtain 

pa@n siitepöfyä. 
Kuva: Jaukko Napola. 

A good se& crop presupposu 
abunhnt flwwing. In the spring 

of 1 993, birch produced recmd 
amounts ofpoflen in seed 

orchards 

Record crop from ch seed orchardi 
The seed crop for birch at the Haapas- Centre Tapio and Forest and Park Ser- 
tensyrjabreeding centrein 1993 reached vice, also reporred high yields in 1993. 
an all-time record - 161.6 kilos. The The main reasons behind this ex- 
previous record of 104.2 kilos was in cellent crop were as follows: conditions 
1989. Other seed producers, Forestry favourable for formation of flower buds 



during the previous summer, irnproved In 1993, a total of 22 rnillion silver 
establishing and tending methods, and birch plants and 5 rnillion downy bircli 
the age structure of the seed orchards. plants were producecl in Finland. The 

Finnish nurseries annually require two birch species accounted for approx. 
about 150 ki1osofbirchseed.Tliecurrent 15%) ofthc total production from forest 
productionofgeneticallyimprovedsilver treeiiurseries. 
birch seed is almoston par with demand. m 

Field trials have shown that rloned, 
cutting-based Norway spruce plants are 
fast-growing. W i t h  two trial series 
forming the basis, calculations have been 
carried out at the Foundation for Forest 
Tree Breeding concerriing the extra 
height incrernent to beattained through 
clonal selection. The trials were estab- 
lisliecl iri 1980and 1982. Trial series No  
769 consists of 25 clones and three 
parallel trials, while trial series No 890 
consists of 201 clones and two parallel 
trials. At the time of height measure- 
ments trial No  769 had grown ninc 
years and trial No  890 seven years in the 
field. 

If the top cen percent of the clones 
were to be selected with height as the 
criterion, the genetic gain of height 
would be 13% in trial No  769 and 19% 
in trial N o  890. 

Cloned spruce grows fast 
However, utilizatiori ofthis material 

is difficult because the rooting capacity 
of these clones has not bren mainrained 
(e.g. througti repeated propagation). Ir 
addition, tliis materia1 wocild not fcil & 
fi1 all the regulations that came into 
effect in 1993 concerning vegetative 
propagated material. Ncvertheless, the 
result obtained does give sorne idea of 
che genetic gain to be achieved through 
clonal selcction and this is of [he same 
magnitude as results reported in the 
other Nordic countries. 

During the period 1976- 1990, the 
Foundation for Forest Tree Rreeding 
has escablished 32 clonal trials of Nor- 
way spruce witli a total area of 26 
hectares. Sorne of the trials incl~ided in 
these figures have, however, already 
served cheir purpose or dainage by frost, 
vales, etc., has rendered them useless. 

First clonal combination of forest trees registerc,-! 
Finland's tlrst clonal combination of 
forest treeswas registered on 14.10.1993, 
when the Forest Research Institute 
official ly approved a clonal combination 
of spruce selected by the Foundation for 
Forest Tree Breeding uncler the code 
0 5 - 9 3 -  1. The cornbination consists of 
39 clones. 

The  new clonal combination is 
composed of individuals which flush 

r later than average in the spririg and 

- & tliereby avoid frost darnage. Height d 
incrernent and phenotype were also 

. 
involved in the selection. Thesaid clonal 
material fcilfills the Foresc Research In- 
stitute's stringent demands pcrtaining 
to the number of clones, kinship and 
i->rovenances. 

The  Lrst cutting-based plants pro- 
duced from the clonal cornbination will 
becomr available kom 19% on follow- . . 

ing the first two-year raising period. 
w 
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