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Koivutukkien suoiauksesta värivikoia vastaa n 
Koivutukkeihin ilmaantuvaa värivikaa vastaan on 

pyritty jo vuosikymmenien kuluessa hakemaan paran
nuskeinoja, mutta verraten heikolla menestyksellä. 
Erityisen ajankohtainen tämä asia oli meillä 1930-
lunm loppupuolella, jolloin Puutekniikan tutkimus
laitos suoritti useiden vuosien aikana mitä moninai. 
simpia kokeita värivikailmiöön vaikuttavien tekijöi
den selvittämiseksi ja sopivien suoja-aineiden löytä
miseksi. Sotien jällmen ei ole enää ryhdytty yhtä 
laajoihin kokeiluihin, mutta asiaa ei ole kuitenkaan 
unohdettu. Ulkomaillakin on suoritettu vastaavan
tapaisia tutkimuksia, tosin pääosaltaan pyökkiä kos
kien. Jäsentensä toivomuksesta joutui myös Metsä
teho koivun värivikakysymyksen kanssa tekemisiin. 
V:n 1954 aikana suoritettiin eräitä valmistelevia 
kokeita Oy Kaul~as Ab:n kanssa, mutta pääasialliset 
kokeet suoritettiin v. 1955 Oy W i l h. Se h a u m a n 
Ab:n kanssa yhteistoiminnassajaKo i v u k e s k u k
s en avustamana. 

Suojaus rasiinkaadon yhteydessä 
Lei\onmäen kunnan Rutalahdessa kaanettiin rasiin 

kesäkuun 10.-15. pv:ien välisenä aikana v. 1955 
koepuina yhteensä 200 hallwkoivurunkoa. Aineisto 
jakaantui kahteen pääryhmään: 

A = suojaus heti kaadon yhteydessä 
B = suojaus 1 viikko kaadon jälkeen 

Molemmissa pääryhmissä oli viisi alaryhmää seu-
ra-avasti: 

l. Käsittelemätön 
~ . Suoja-aineena Basileum VS 
3. ~ Witoxyl-B 23 
4. o Suolahden koevalmiste (H I) 
5. t Dura-Texa 

Taulukko 1. Kesäkuussa 1955 rasiinkaadettujen tyvipölkky
jen värivika elokuussa (3.8.1955) 

Teloilla 
1 

Maata vasten 

Katkonta suoritettiin 12.7. Silloin meneteltiin siten, 
että kunkin rungon tyvestä leikattiin 1 m:n pituinen 
pölkky, jonka latvapää käsiteltiin samalla suoja
aineella kuin rungon tyvileikkauskin. Kussakin 
alaryhmässä puolet pölkyi!?" ii jätettiin maata vasten 
ja toinen puoli ladottiin aluspuiden päälle yhteen 
kerrokseen. Värivikojen toteaminen tapahtui hal
kaisemalla pölkyt ja mittaamalla värivian keskimää
räinen pituus ja suurin pituus pölkyn molemmista 
päistä erikseen. Puolet aineistosta tarkastettiin elo
kuun alussa (3.8.) ja toinen puoli kuukautta myöhem
min syyskuun alussa (6.9.). 

Mitä käytettyihin suoja-aineisiin tulee, mainitta
koon, että Basileum VS ja Witoxyl-B 23 ovat tunnus
tetuimpia saksalaisia suoja-aineita pyökin värivikaa 
vastaan; Dura-Texa taas on Oy Kaukas Ab:n kokeissa 
käytetty lmttohuopaterva. (valmistaja Teknos-Teh
taat Oy, Helsinki). Tri 0. Suolahden näitä kokeita 
varten valmistamista suoja-aineista käytettiin tällä 
kertaa vain yhtä valmistetta (H I ). 

E 1 o k u u n a 1 u s s a värivikaa oli vielä varsin 
vähän (taulukko 1). Tulosten perusteella ei voitu 
saada selvää vastausta siihen, olisiko kaadon yhtey
dessä suojaus edullisempi .kuin myöhemmin suoritet
tava, siksi ristiriitaisesti tulokset poikkesivat toisis
taan. Samoin tulokset eivät paljastaneet, onko pölk
kyjen teloille kasauksesta jotakin hyötyä vai ei. 
Tosin voitiin todeta, että pölkyn koskettaessa maata 
värivilm keskittyi maata ko kettavaan osaan. Hei
koimmat tulokset antoivat Basileum VS ja Suolahden 
koevalmiste, tavallisesti jopa käsittelemätöntä ver
tailuerää huonommat. P a r a s oli verraten selvästi 
D ura-Te x a, joskaan sekään ei kyennyt täysin 
suojaamaan värivialta. 

Taulukko 2. Kesäkuussa rasiinkaedettujen tyvipölkkyjen 
värivika syyskuu'31>a (6.!!.1955). Värivika, % halkaisupinnasta, 

sului888 värivian suurin pituus keskimäärin, om 

Teloilla 
Koe.erä Tyvipii.ä 

1 
Latvapää 

1 
Tyvipäå 

1 
Latvapää 

!Maata vasten,Koko aineisto 

Koo erä Värivika-% (VäriviiUI suurin pituus 
Värivian syvyys keskimäärin (piikkien keskipituus), cm keskimäärin, cru) 

Käsittelemätön 3.2 (4.8) 1 2.6 (3.4) 1 2.6 (6.8) 1 1.2 (2.4) Käsi ttclemätön 20 (73) 1 33 (100) 1 26 (81) 

Suojaus kaadon yhteydessä Suoja.ua kaadon yhteydessä 

Basileum VS 4.4 (24.8) 2.0 (4.2) 4.0 (4.3) 2.0 (4.2) Basileum VS 16 (6 ) 16 (62) 16 (65) 
Witoxyl-B 23 2.0 (3.8) 0.6 (3.6) 4.4 (8.6) 1.8 (3.2) Witoxyl-B 23 12 (65) 6 (51) 9 (58) 
Suolahti (H I) 3.0 (13.0) 1.2 (5.8) 3.0 (11.5) 1.3 (3.0) Suolahti (H 1) 21 (9:.!) 18 (83) 20 ( 8) 
Dura-Texa 0.9 (3.6) 0.0 (0.8) 1.2 (3.0) 1.2 (4.6) Dura.Texu 2 (20) 8 (46) :) !33) 

Suojaus viikko knadosta Suojaus ~·iikka kaadosta 

Basileum VS 6.0 (12.2) 1.6 (4.2) 4.4 (9.2) 3.0 (11.6) Bo.sileum VS 14 (61) 20 (7 ) 17 (70) 
Witoxyl-B 23 2.4 (4.6) 2.8 (3.5) 2.2 (4. ) 1.6 (4.2) Witoxyl-B 23 22 (5 ) 9 (39) 16 (49) 
Suolahti (H I) 6.0 (12.4) 4.2 (8.4) 3.2 (8.2) 1.0 (2.0) Suolahti (H I) 19 ( :l) 18 ( ) 19 (85) 
Dura-Texa 1.0 (2.9) 0.0 (0.0) 0.7 (1.5) 0.3 (1.7) Dura-Texa 9 (61) 5 (661 7 164) 



S y y s k u u n a l u s s a suoritetuissa tarkastuk
sissa voitiin sitten todeta, ettei minkään suoja-aineen 
tehokkuus ollut riittävä. Tuloksia esittelevässä tau
lukossa (taulukko 2) on tyvi- ja latvapään värivika 
yhdistetty koko pölkkyä koskevaksi. Käsittelemätön 
vertailuerä oli silloin selvästi huonoin, värivikaa 26 % 
halkaisupinnasta. Seuraavana oli Suolahden valmiste, 
sitten Basileum VS, Witoxyl-B 23 ja Dura-Texa, 
jolla värivika-% oli selvästi pienin eli 6. Vaikka 
värivika ei peittänytkään kovin suurta pinta-alaa, 
olivat värivikapiikit silti hyvin pitkiä käsittäen par
haassakin tapauksessa (Dura-Texa) 33% pöllryn koko 
pituudesta. Suojaus kaadon yhteydessä antoi Suo
lahden valmistetta lukuun ottamatta paremmat tulok
set kuin suojaus viikko kaadon jälkeen. Tässä tar
kastuksessa ilmeni hyvin havainnollisesti, että pitkät 
värivikapiikit tunkeutuivat tavallisesti pölkyn maata 
vasten olevassa osassa pi-"1kyn läpi. Tästä huolimatta 
ero teloilla ja maata vasten olleiden pölkkyjen pilaan
tumisessa muodostui ristiriitaiseksi. 

Ei myöskään pölkkyjen tilavuuspainon ja väri
vikaprosentin välisen riippuvuuden hakeminen tuot
tanut mitään selvää t~osta, vaikka pahiten pilaantu
neet pölkyt kuulnivatkin tavallisesti painavimpiin. 

Talvikaatokoivujen suojaus 

Päähuomio tutkimulrseosa kohdistettiin kuitenkin 
talvella kaadettujen koivujen suojaulrseen, koska 
aineiston hankinta ja mittausten suoritus saatiin täl
löin tehokkaammaksi ja -halvemmaksi kuin edellä 
selvitetyissä rasiinkaatopuiden suojauskokeissa. 

Maaliskuussa 1955 kaadettiin ja ajettiin Rutalahden 
rantaan 3 ... 6 m pituisia halkokoivurankoja, joista 
maaliskuun lopulla (24.-26.3.) osa katkottiin 1 m 
pituisiksi pölkyilrsi, suojattiin, numeroitiin ja ladot
tiin pinoon avoimelle rantavarastoalueelle tai niputet
tiin. Pölkkyjen suojaaminen suoritettiin mahdollisim
man huolellisesti. Päät siveltiin runsaasti suoja
aineella samoin kuin kaikki kuoren rikkoutumat ja 

.. .. 

oksien jäljet. Toukokuussa (4.-17.5.) jatkettiin 
samaa työtä. Maaliskuun suojausaineisto kä-sitti ver
tailuryhmän lisälrsi 2 ryhmää, toukokuun aineisto oli 
sen sijaan paljon suurempi sisältäen vertailuryhmän 
lisäksi 15 ryhmää. Kuhunkin ryhmään kuului 60-
90 pölkkyä. Kokeet oli suunniteltu siten, että kolma-s 
osa kunkin ryhmän pölkyistä jätettiin maalle pinoon 
läpi kesän, toinen kolmannes pudotettiin Rutalah
dessa nippuina veteen 21.6. ja viimeinen kolmannes 
kuljetettiin nippuina varastopaikalta autoilla Jyvä-s
järveen Oy Wilh. Schauman Ab:n tehda-salueen sisä
puolelle 10.7. Koepuiden tarka-stulrset suoritettiin 
halkomalla kahteen otteeseen, ensiksi elokuun alussa 
4.- 6.8. ja sitten syyskuun alussa 5.-6.9. Nipuissa 
vedessä olevista puista tarka-stettiin elokuussa vain 
pieni osa. 

Kokeissa käytettyjen suoja-aineiden laatua ja val
mistaj ia sekä myyjiä valaisee taulukko 3. 

K o k o k o e a j a n m a all a o II e e t r y h
m ä t (I) p i 1 a a n t u i v a t y l e e n s ä h y v i n 
voi m akka asti, kuten oli odotettavissakin (tau
lukko 4). E 1 o k u u n a l u s s a. voitiin eri ryhmät 
sijoittaa värivika-%:n suuruuden mukaan seuraavaan 
paremmuusjärjestykseen: 

1) Dura-Texa sekoitettuna Aspergoliin 8 % 
2) Maaliskuun suojaulrsen Ba ileum VS imukaa-su

tervan alla 15 % 
3) Witoxyl-B 23 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön sulfaat

tipien alla 1 % 
4) Toukokuun suojaulrsen Basileum VS 24 % 
ö) Dura-Texa 26 %-

Näiden jälkeen seurasivat Aino, Witoxyl-B 23, 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiön sulfaattipikeen sekoitettu 
parafiini, Osmo jne. K aikkein huonoimmiksi osoit
tautuivat Suolahden valmisteet P II ja S III (95 %). 
Jos taa-s paremmuuden vertailu suoritetaan värivian 
suurimman pituuden perusteella., on kärkipään jär
jestys seuraava: 

Taulukko 3. Tietoja kokeissa käytetyistä suoja-aineista 

Aine 
1 

Valmistaja 
1 

Myyjä 
1 

Muita tietoja 

Aino 
1 

Oy Ginman Ab, Helsinki 
1 

Sama 
1 

ettymistä ja viirivikaa ehkäisevä suoja-
aine 

Aspergol 
1 

Teknos-Tehtaat Oy, Helsinki 
1 

Sama 
1 

Kuparipitoinen sienimyrkk-y 

Basileum VS 
1 

Farbenfabriken Bayer, Leverh.-usen, 
1 

Mercantile 1 Hapettumista ja vettymistA ehkäisevä 
L-Saksa Oy, Helsinki pyök:in su.oja-aine 

Dura-Texa 
1 

Teknos-Tehtaat Oy, H elsinki 
1 

Sama 
1 

Täyteaineilla varustettu bitumival.miste, 
kattohuopa terva 

Osmo 
1 

Uittokalusto Oy, H-3lsinki 
1 

Sama 
1 

Fluori- ja arsenipitoinen puun kyllästys· 
tahna 

Sulfaattipi.ki 
1 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kotka 
1 

Sama 
1 

ettymistä ehkäisevä suoja-aine 

Suolahti H I, 
1 1 

-
1 

Koevalmisteita viirivikaa vastaan 
PII ja S ill Tri 0. Suolahti, Helsinki 

Ventti 
1 

Rikkihappo- ja auperfosfaattitehtaat Oy, 
1 

Sama 
1 

SiveltAvä puun pinnan suoja-aine 
Vaasa 

Witoxyl-B 23 1 Allgemeine Holzimprägnierung Dr. Wol- 'Oy Basis Ab, , Pyökin suoja-aine 
man G.m.b.H., Sinzheim, L-Saksa Helsinki , 

Woodlife 
1 

Protection Products, Kalamazoo, 1 Uittokalusto 1 Siveltävä puun pinnan suoja-aine 
Michigan, U.S.A. Oy, Helsinki 
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Taulukko 4. Talvella kaadettujen ja rangaista 1-metr isiksi katkomisen 'yhteydessä suojattujen koivupölkkyjen värivika. 
I jvarastoitu maalle pinoihin, tarkastus elo- ja syyskuussa, ll varastoitu pinoihin maalle kesäkuun 21. p:ään, vedessä nip
puina sen jälkeen Rutalahdessa, tarkastus syyskuussa ja UI vedessä J yväskylässä heinäk. 10. p:n jälkeen, tarkastus syyskuussa. 

Katkomis- Värivika-% 

ja suojaus - Koe-erä 
aika I 

Elo- 1 Syys 1 
n 

1 
III 

Basileum VS 72 89 7 1 

• + imukaasu-
1 24.-26.3 terva 15 74 7 

Käsittelemätön 1 86 1 95 1 10 1 
Basileum VS 24 94 6 
Witoxyl-B 23 36 95 8 

t + sulf.piki 18 86 7 
Suolahti (H I) 88 95 24 

• (P ll) 95 95 10 
4.-17.5 • (S III) 95 93 20 

Dura-Texa 26 85 5 
• • +Aspergol 8 55 12 

Woodlife 47 68 8 
Ventti 66 95 9 
Parafiini (10 % l + 37 89 9 

sulf.piki (90 %) 
Sulf.piki 57 95 14 
Aspergol 89 95 13 
Osmo 40 87 28 
Aino 32 64 5 

Käsittelemätön 1 41 1 93 1 21 1 

1) Witoxyl-B 23 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön sul
faattipien alla 45 cm 

2) Maaliskuun suojauksen Basileum VS imu
kaasutervan alla 51 cm 

3) Witoxyl-B 23 55 cm 
4---5) Dura-Texa yksinä-än ja Aspergoliin sekoitet

tuna 56 cm. 
Muut ryhmät olivat tämän vertailuperuateen mu

kaan tuntuvasti heikompia. Herättää huomiota, että 
saksalaiset suoja-aineet Basileum VS ja Witoxyl-B 
23 antoivat yksinään käytettyinä huonomman tulok
sen kuin vettymistä estävän suoja-aineen alle sivel
tyinä, vaikka esim. Basileum S:n valmistaja suo
sittelee suoja-aineen käyttöä ilman lisä-aineita. 

Syyskuun a 1 kuun mennessä maalla ollei
den pölkkyjen pilaantuminen ehti hyvin pitkälle. 
Värivika-%:n suuruuden mukaan paremmuusjärjestys 
muuttui elokuusta melko paljon. Para-s oli nytkin 
Dura-Texa Aspergoliin sekoitettuna (55 %), mutta 
sitten seura-sivat Aino (64 %), Woodlife (68 %), maa
liskuun suojauksen Basileum VS imuka-asutervan alla 
(74 %) jne. Värivian suurimman pituuden puolesta 
t a-a-s Woodlife oli tällä kerta-a paras (78 cm) ja toisena 
oli Aino (85 cm) . 

K esäk uulie saakka maalla j a sen 
j ä 1 k e e n n i p u i s s a R u t a 1 a h d e 11 a v e
d e s s ä o 11 e e t p ö 1 k y t (TI) o 1 i v a t e h t i
n e e t p i 1 a a n t u a v e r r a t e n v ä h ä n. Pa
remmuusjärjestys oli värivika-%:n suuruuden mukaan 
syyskuun alussa: 

l - 2) Dura-Texa ja Aino 5 % 
3) Toukokuun suojauksen Basileum VS 6 % 

4---6) Maaliskuun suojauksen molemmat Ba-sileum 
VS-ryhmät ja Witoxyl-B 23 Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön sulfaattipien alle siveltynä 7 %· 

Huonoimmat olivat Osmo, Suolahti H I, toukokuun 
käsittelemätön vertailuerä ja Suolaht i S ffi Maalis
kuun käsittelemätön vertailuerä selviytyi yllättävän 

27 

15 

34 

7 
ll 

9 
18 
30 
30 
14 

8 
12 
18 
17 

10 
35 
22 

5 

30 

1 

Värivian suurin 

1 

Aineisto, kpl pituus, cm 

1 Elo~ 1 Syys 1 
II 

1 
III 

1 Elo-t Syys 1 
n 

1 
Ill 

94 89 33 67 7 5 21 26 

51 91 30 46 10 7 21 25 

1 89 1 95 1 33 1 69 1 7 1 5 1 24 1 24 

75 95 21 34 10 14 23 25 
55 95 35 46 10 5 " 23 23 
45 95 47 40 10 7 18 19 
95 95 50 53 6 5 19 24 
95 95 39 69 5 5 22 26 
95 95 57 63 5 6 18 22 
56 95 9 36 10 6 22 23 
56 91 41 33 6 8 12 18 

- 84 78 27 43 10 7 25 24 
86 95 30 50 10 5 20 19 
83 95 28 49 11 19 18 24 

87 95 20 41 6 6 13 17 
95 95 35 76 5 5 19 20 
73 95 60 63 6 5 6 12 
7l 85 11 35 6 7 13 18 

1 74 1 95 1 44 1 69 1 10 1 8 1 22 1 25 

pienellä pilaantumisella. On otettava huomioon, että 
aineistosta ei ole poistettu nippujen yläosan pölkkyjä, 
koska osa nipuista oli vähää ennen tarkastusta pääs
syt hajoamaan eikä voitu sanoa, mitkä pölkyt olivat 
näissä nipuissa kuuluneet yläosaan. 

Värivian suurimman pituuden mukaan olivat par
haat Dura-Texa (9 cm), Aino (ll cm), Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiön sulfaattipiki (20 cm), toukokuun suo
jauksen Basileum VS (21 cm) ja Woodlife (27 cm). 
Sekä värivika-%:n että värivian suurimman pituuden 
mukaan olivat tässä aineiston osassa siis Dura-Texa 
ja Aino hyvin tasaväkisiä ja samalla muita parempia. 

H ei n ä k u u s s a v e t e e n p u d o t e t u t n i
put olivat sen sijaan pila a ntuneet 
j o t u n t u v a s t i v o i m a k k a a m m i n, vaikka 
nipun yläosan pölkyt erotettiinkin pois aineistosta 
lukuun ottamatta maaliskuun suojauksen molempia 
Basileum VS-ryhmiä. Parhaiden ryhmien järjestyk
seksi muodostui · nyt värivikaprosentin suuruuden 
mukaan: 

1) Aino, 5% 
2) Toukokuun suojauksen Basileum VS, 7 % 
3) Dura-Texa Aspergoliin sekoitettuna, 8% 
4) Witoxyl-B 23 Enso-Gu zeit Osakeyhtiön sul-

fa-attipien alla, 9 % 
5) Enso-Gutzeit Osakeyhtiön sulfaattipiki, 10 % 
6) Witoxyl-B 23, 11 % 

Värivian suurimman pituuden mukaan taas Dura
Texa Aspergoliin sekoitettuna, toukokuun suojauksen 
Basileum VS, Aino ja Dura-Texa muodostivat selvän 
kärkijoukon (33-36 cm). 

Loppupäätelmät 
Yhteenvetona voidaan näistä kokeista saadut koke

mukset tiivistää seuraaviksi toteamuksiksi. 
l. Talvikaatokoivujen suojausta ei ole välttämä

töntä suorittaa pakkasten aikana talvella, vaan työ 
voidaan lykätä juuri ennen jäiden lähtöä tapahtu-
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vaksi, kuten nykyisin yleisesti tehdäänkin. Samalla 
puut saadaan kuivahtamaan päistään. 

2. K oivut on saatava veteen viimeistään kesäkuun 
alkupuoliskolla, jolloin suojaamattomatkin, mutta 
vedenpinnan alle joutuneet puut ovat saaneet väri
vikaa yleensä vain sen verran, että se häviää normaa
lissa päiden tasauksessa jokseenkin kokonaan. Väri
vikapiikkien eliminoiminen vaatii kuitenkin, että koi
vutukkien päissä käytetään mahdollisimman t iiviin 
kalvon muodostavaa suoja-ainetta. 

3. Nippujen yläosat ja maalla olevat koivut voi
daan suojata värivialta kohtalaisen hyvin a inakin 
heinäkuun puoliväliin saakka, jos suoja-aineet ovat 
parhaita mahdollisia. Värivikapiikkien muodostu
mista ei kuitenkaan näytä voitavan estää niin pitkälle. 

4. Luotet tavimmiksi suoja-aineiksi nyt kokeilluista 
osoittautuivat Aino, Dura-Texa, Basileum VS ja 
Witoxyl-B 23 (molemmat viimeksi mainitut mieluim
min vettymistä ehkäisevän aineen alle siveltyinä) 
sekä Enso-Gutzeit Osakeyhtiön sulfaattipiki. Mikään 
suoja-aine ei erottautunut täysin selvästi muista, 
vaan parhaiden aineiden keskinäinen paremmuusjär
jestys vaihteli melkein jokaise a eri kokeessa. 

5. R asiinkaadon tai ka auksen yhteydes ä toimi
tetun suojauksen merkitys näyttää jäävän verraten 
vähäiseksi, koska värivikaa ei muodostu syksyllä 
paljoakaan . On todennäköistä, että edellä talvikaato
koivuille esitettyjä suojausohjeita v.oidaan soveltaa 
myös edellisenä syksynä rasiin kaadettuihin koivuihin, 
joskin ehkä hieman tiukennetussa muodossa. 

Protecting Birch Logs Against Discolouration 

by A rno Tuovinen 

UMMARY 

The discolouration st~tdies commenced by M etsäteho 
in 1953-54 were continued in 1955 in co-opemtion 
with Oy Wilh. chauman Ab. 
T~vo test series were arranged. One of these was 

concerned with the protection, immediately ajter felling 
and a week afler jelling, of 1-metre b~tlt logs of birches 
felled in Jttne and allowed to lie and season as felled 
with tops intact and then cut into lengths in J uly. The 
top ends of the butt logs were protected in connection 
with cutting-into-length.s. l n addition to the unt1·eated 
comparative lot, there were four other lots each t1·eated 
with a different preservative (German Basileum VS 
and Witoxyl-B 23, domestic roofing felt tar Dura
T exa and the experimental preparation o f Dr. Suolahti). 
The butt logs (200 in all) were stored in the jorest, 
half of them on foundation timber and the other half on 
the ground. The inspection were made at the beginning 
of Augu t and September by splitting. Dura-Texa gave 
the be t results although its efficiency too was very 
poor by eptember. Treatment immediately after felling 
gave slightly better results than treatment a week ajter 
jelling. 

The other test eries was concerned with binh long 
logs felled in the winter and cut into 3-6 m lengths 
which in lttrn were cut into 1-m lengths and treated at 
the end of March and beginning of May. l n addition to 
the untreated lot, the M arch treatment involved two 
Basileum V grmtps. The May series compri ed an 
untreated lot and 15 groups protected with a wide mnge 
of agents. One-third of each lot (60- 90 log ) was lejt 
piled on the grmtnd jor the duration of the 1tmmer, 
one-third was dropped bundled into clean lake water 
( Lake Päijänne) on J une 21, and one-third was dropped 
bttndled into the water storage of the mill at J yväskylä, 
which contained polluted water, on J uly 10. The b1tndles 
were undone and the logs plit at the beginning of Sep
tember; the logs stored on the ground were likewise 
inspected at the beginning of A ug1t8t and September. 
Best preserved were the bundles dropped in water in 
June, then came the bundles launched in J uly, followed 

by the logs ground-stored until August. The logs that 
had been on the ground until eptember were in the 
poorest condition. 

The following analysis illu trates the res1tlt obtained 
in great detail. 

( 1) l t i not necessary to treat winter-felled birches 
during the fro ty weather of winter. The work may be 
postponed, as it generally i 1wwaday , ttntil immediately 
before the ice breaks up in the waterways. At the ame 
time, the logs are allowed to dry a little at the ends. 

(2) Birch logs must be dropped in water not later 
than early J une by which tim even tmtreated immer ed 
logs have generally become di coloured o little that the 
deject disappear practically in it ntirety by the time 
of the 1wrmal inspection of the end . However, the 
elimination of the di colouration pikes neces itat the 
use at the end of the birch log of a pr ervative which 
gives the thick t po ibl film . 

( 3) The upper part of the bzmdl and ground-
tored birch log can be protected again t di colouration 

fairly adequately tmtilthe middle of July i f the pr erva
tives 1t.sed an the b t po ible. However, it do not 
seem po ible to prevent the formatiOll> oj di colouration 
pikes over uch a long period. 

(4) Aino Dzaa-Texa Basileum V and Witoxyl-B 
23 (the la t two preferably meared under a water
resi tant agent) and the ulphal pitch of Enso-Gutzeit 
0 akeyhtiö proved ta be the most reliable pr ervativ 
of tho e now t ted. No pr ervative tood out clearly 
above the other . lndeed, the order of uperiority oj 
the best agents varied almo t form t t to test. 

(5) The difference b tween the treatment made at 
felling with the tre th n allowed to lie and ea on a 
felled with tops intact and the treatment carried out at 
stacking eem jairly small. Di colouration d not 
originale to any great extent in the autumn. lt i probable 
that the preservation in tmction given above for birch 
felled in the winter can be applied, although maybe in 
a lightly tricter form , al o to birch. log felled in the 
preceding autumn and allowed to lie and ea on a 
felled with tops intact. 
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