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Kuorellisessa puutavarassa ja taimiston hoidossa kaadetuissa havupuissa lisääntyy metsälle vaarallisia kaarnakuoriaisia.
Merkittävimmät näistä ovat männyille kasvutappioita aiheuttavat ytimennävertäjät ja kuusia tappavat kirjan painaja
ja kuusen tähtikirjaaja.
Kaamakuoriaisille kelpaa lisääntymispaikoiksi edellisen
vuoden elokuun jälkeen kaadettu havu puu.
Iskeytymisai.ka
Hyönteisten parveilu ja iskeytyminen kaadettuihln puihin
ja kuorelliseen puutavaraan alkaa Etelä-Suomessa männyllä
huhtikuun alussa ja kuusella toukokuun lopussa PohjoisSuomessa vastaavasti 2-4 viikkoa myöhemmin. lskeytymisvaihe kestää yleensä run aan kuukauden.
Vaara-aika
Kehittyneet kuoriaiset poi tuvat puusta männyllä juhannuksestaja kuusella heinäkuun puolivälistä alkaen. Iskeytymisaikana metsässä tai sen läheisyydessä ollutta kuorellista
puutavaraa ei saisi enää pitää vaara-aikana maavarastoissa.

HUHTI

TO KO

KES ..

HEI

..

MÄ
ETELÄSUOMI

KU

ISKEYTYMIS lK

R -AIK

MÄ
POHJOISSUOMI

KU

1

-

,...
Tee hankintasopimus niin, että luovutukset eivät ruuhkaannu.
Sama koskee periaatteessa puutavaran vaihtoja ja sopimuskauppoja. Tällöin kuljetukset
voidaan suunnitella joustavasti
ja ajoissa.
Sovi sellaisesta varastopaikasta,
että kuljetukset onnistuvat hyvin.
2 P t kaupat

Sovi pystykaupan hakkuuaika
usean vuoden pituiseksi, jotta
puut oidaan korjata tuhojen
torjunnan kannalta tarkoitukenmukaisena aikana.
Suumzittele hakkuut siten, että talvella hakattu puutavara
ajetaan ennen kelirikkoa ja kelirikkoaikana hakattu puutavara välittömästi kelirikon jälkeen.
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Kuljeta erityisesti pienikokoiset varastot pois ennen tuhojen
sy nty mistä.
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"-1 Varastojen
'~
sijoittaminen

Keskitä puutavara mahdollisimman suuriksi varastoiksi.
Tällöin pienenee sen pinojen
ja kasojen pintaosissa olevan
puutavaran määrä, johon kaarnakuoriaiset mielellään iskeytyvät. Keskittäminen myös helpottaa puiden kuorimista ja
muuta suojausta.
Sijoita varasto mieluimmin toista puulajia kasvavaan metsikköön. Varastoi tukit kasoihin,
ei teloille.
A.lä jätä mäntyvarastoja männyn siemen- ja suojuspuualojen läheisyyteen. Kasvaintuhot alentavat olennaisesti
myös siemensatoa.

2 Pinojen ja
tukkikasojen
käsittely

Kuori maavarastoihin jäävä havukuitupuu tai aja se veteen
tai tehtaalle heti käytettäväksi
ennen hyönteisten siirtymistä
y mpäristön puihin. Tämä ei
koske iskeytymisajan jälkeen
hakattua puutavaraa.

Pyri harventamaan mäntytaimistot yttmennlivertäjän tuhojen estämiseksi alle 3 m:n mittaistna eli ennen, kuin
taimien tyveen alkaa muodostua kaarnaa.

Harvenna yli 3 m:n mittaiset nuoret männiköt Etelä-Suomessa ajalla 15.5.-31.7. /a Poh/ots-suomessaajalla 1.6.31.7.
Hanenna kuusltaimistot ajalla 1. 7.-15.10. TIBainen puu
kuivuu seuraavana keväänä ennen tähtikirjaajan iskeytymistä.

