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uonna 1893 Keisarilliselle Suomen Talousseuralle an
tamassani ja sittemmin nimellä „Niittymato I I u painosta 
ilmestyneessä kertomuksessa eräästä matkasta, jonka Seu
ran kustannuksella olin tehnyt kesällä 1892 niittymadon 
ynnä sen luonnonmukaisten hävittämiskeinojen tutkimista 
varten, huomautin minä että, vaikka tehtyjen tutkimuk
sien kautta tosin monessa suhteessa oli saavutettu tar
kempia tietoja madon elinsuhteista, kuitenkaan esitetyistä 
syistä ei oltu voitu suorittaa useita tärkeitä kokeita, joita 
toki vaadittiin, ennenkuin voitiin panna mitään käy
tännöllistä arvoa niihin madon kuoletuskeinoihin, joita 
arveltiin olevan tarjona tarttuvaiston tautien, muskardii- 
nin ja flasherian, levittämisessä vainioilla oleviin toukkiin.

Kirjeellä N:o 203 maaliskuun 10 päivältä 1893 il
moitti Seuran sihteeri minulle, että Seuran vahvistettuun 
1893 vuoden tulo- ja menoarvioon oli otettu tarvittavia 
käyttövaroja, ehdotteeksi aina tuhanteen markkaan, ylem
pänä mainittuin tutkimuksieni jatkamista varten.

Hyvissä ajoin keväällä 1893 käännyin minä sano
tussa tarkoituksessa sanomalehtikirjoituksilla maamme 
maanviljelijäin puoleen pyynnöllä, että ilmoittaisivat mi
nulle, jahka niittymatoja alkaisi ilmestyä heidän tiluksillaan. 
Vastauksia tähän saapui kesäkuun 4 päivänä talolliselta Isak 
Wasbergiltä, joka ilmoitti, että niittymatoja oli esiinty
nyt tavattoman lukuisin määrin Mustasaaren pitäjässä 
Vaasan lääniä, 6 päivänä herra E. Kedolta, joka niinikään 
kertoo, että matoja joukottain esiintyy kaikkialla sano
tussa pitäjässä, 7 päivänä Vähänkyrön kunnallislautakun
nan esimieheltä, F. Jussilalta, joka ilmoitti, että niitty- 
madot sikäläisillä mailla laajalti harjoittivat hävitystyö-
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tään, 8 päivänä Hausjärven pitäjän Hikiän kylästä maan
viljelijä K. Kajanderilta, joka oli havainnut matoja nii
tyillään, 9 päivänä talolliselta H. Munkilta ilmoituksella, 
että niitty madot tekivät tuhojaan sekä Vähässäkyrössä 
että Isossakyrössä, sekä 10 päivänä kappalaiselta N. Y. 
Nordlundilta, joka antoi tiedoksi, että madot jälleen alkoi
vat tehdä hävitystään Kemissä.

Yhteenasettamalla näitä ilmoituksia sanomalehdis
tössä olleisiin tietoihin havaitsin, että niittymadot vuonna 
1893 ovat tehneet vahinkoja Kemissä, Mustasaaressa, Koi- 
vulahdella, Laihelassa, Vähässäkyrössä, Isossakyrössä, ynnä 
Eteläsuomessa Hausjärvellä, Mynämäellä, Sipoossa, Es
poossa ja Kirkkonummella*). Kuten minä 1892 vuoden 
matkakertomuksessa lausumieni syiden nojalla olin ennus
tanut, olivat siis hävitykset tauonneet useimmissa Poh
janmaan pitäjissä ja jatkuivat vain Kemissä ja Waasan 
lähiseuduissa.

Koska rutto jo vuonna 1892 yleensä näytti levin
neen toukkiin ulkona luonnossa monin paikoin Pohjan
maata, ei näillä seuduin tietysti käynyt tekeminen ko
keita, jotka tarkoittivat ruton levittämistä keinotekoista 
tietä, koskahan ymmärrettävästi sellaisissa olosuhteissa ei 
voitu saavuttaa varmoja tuloksia kokeiden tehosta. Va
litsin sentähden koeasemakseni Junkars’in tilan Kirkko
nummen pitäjässä, missä matoja paikoittain löytyi lukui
sin määrin. Edelleen katsoin varsin sopivaksi ryhtyä ha
vaintojen tekoon juuri sillä paikkakunnalla, syystä että 
se oli lähellä Helsinkiä. Varustettuani mukaani tarvitta
via koneita ja joukon valmiiksi viljeltyjä basilleja sekä 
muita aineita vahingollisten hyönteisten hävittämistä var
ten, saavuin kesäkuun 10 päivänä Junkars’iin, jonka tilan 
haltija, maanviljelijä E. Aberg, suurella asianharrastuksella 
seuraten tutkimuksia, koko siellä oloni aikana 23 päivään 
asti mitä auliimmalla tavalla avusti minua kaikissa yri-

*) Vuonna 1894 on niittymatoja ilmaantunut ainoastaan parissa 
paikkaa Sipoossa ja  Kirkkonummella. Hävitysbautta voinee sentähden 
nyttemmin katsoa tällä kertaa päättyneeksi.
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tyksissäni. Seuralle erikseen antamassani laskussa olen 
minä täällä olostani, ä 16 markkaa päivältä, aikaisem
mista ja myöhempänä kesällä tehdyistä, asiata koskevista 
tutkimuksista, sekalaisista kustannuksista, joista 100 mark
kaa Yliopiston patologiseen laboratorioon ja sen vahti
mestarille, velkonut Talousseuralta 678 markkaa 22 penniä.

Syy, miksikä vasta nyt syyskuussa 1894 annan Seu
ralle kertomuksen näistä tutkimustoimistani, on, kuten 
seuraavasta näkyy, se että minä sitä ennen eräissä kohdin 
olen halunnut vieläkin täydentää havaintojani sekä täysin 
perehtyä viime vuosina ulkomailla ilmestyneeseen kirjal
lisuuteen, joka koskee tätä ja sen kanssa likeisessä yhte
ydessä olevia seikkoja, johon minulla aikaisemmin ei ole 
ollut tilaisuutta. Sen ohessa katsoin sopivaksi odottaa 
hävityskauden nyttemmin tapahtunutta päättymistä, en
nenkuin aloin yhteenasetella sen kestäessä kokoomiani 
havaintoja.

Ryhdyn nyt tekemään selkoa

I .

Kokeista toukkaruton (flasherian) avulla hävittää niittymatoja ja muita vahingollisia toukkia.
Kuten edellisestä kertomuksestani (Niittymato II, 

sivv. 12— 17) selviää, on tunnettua, että useat hyönteis
toukat joutuvat kovin tarttuvaiston ja kuolettavien tau
tien alaisiksi, jotka tavallisesti ovat juuri ne, jotka ulkona 
luonnossa vihdoin tekevät lopun vahingollisten hyönteisten 
tuhotöistä. Nämät taudit aiheutuvat osittain sieni-itiöistä 
(muskardinista), osittain bakterioista (flasheriasta). Aja
tuksen vainioilla olevain toukkain sekaan koettaa levittää 
näitä tauteja, kun ensin oli tutkittu niiden alkusyitä, lau
sui vuonna 1890 lääkintäneuvos t:ri H ofm ann  Baijerissa
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eräässä kirjasessa, jonka oli laatinut niitten suunnattoman 
laajain hävitysten johdosta, joita nunnaperhosen toukka 
jo vuosikausia oli tehnyt useissa paikoin Saksanmaan ja Itä- 
vallan havumetsissä. Muutamissa näistä hävityksen alaisista 
seuduista oli nimittäin toukkarutto itsestään alkanut raivota 
ja ennen pitkää kuolettanut 80 ä 90 °/0 vahingollisista 
eläimistä. Siirtämällä tautiin kuolleita toukkia sekä nii
den ulostuksista tahraantuneita puun haaroja ja oksia seu
duista, joissa kulkutauti raivosi, toivoi Hofmann nyt hel
posti voivansa synnyttää flasheriaa sellaisissakin pai
koissa, joissa sitä ei vielä ollut*). Ei ihmettäkään, että 
tämä toivon aihe herätti todellista innostusta, monin pai
koin kun vähimmättäkään menestyksettä oli koetettu 
kaikkia ajateltavia keinoja tuhansin miljoonin esiintyviä 
hyönteisiä vastaan.

Hofmanndn kirjasesta innostuneena aloin minä t:ri 
C. Lundström in  avulla tehdä kokeita niittymadoissa syn
ny ttääkseni ja edelleen levittääkseni flasheria-tarttumaa, 
joista edellisessä kertomuksessani olen tehnyt selkoa**), 
mutta joita valitettavasti ei voitu saattaa päätökseen, koska 
rutto itsestään samaan aikaan oli yltynyt kovimmilleen 
vainioilla niissä seuduin Pohjanmaata, missä olin aikonut 
panna kokeeni toimeen.

Kokeistamme kävi kuitenkin selväksi, että flasheriaa 
eräissä määrätyissä hygienisissä olosuhteissa (suuressa ahdin
gossa, siivottomuudessa y. m.) jotenkin helposti kävi syn
nyttäminen laboratoriossa olevissa toukkasäiliöissä; että 
tämän taudin vaikutti eräs basilli, jota löytyi kaikissa ki
peissä toukissa ja joka t:ri Lundströmin puhtaaksi vilje- 
lemänä ravintohyytelössä (gelatiinissä) tavallisessa huo
neen lämmössä kasvoi ja eneni äärettömän nopeasti, jol
loin se saattoi gelatiinin nestemäiseen olomuotoon; että 
toukat eri hyönteislajeista kuolivat tavallisesti kahdessa

*) Insektentötende Pilze mit besonderer Berucksichtigang der 
*Nonnec‘. Ylipainos *Aus dem W alde“-nimisestä metsänhoito-opillisesta. 
viikkolehdestä 1890.

**) Niittymato II, sivv. 17 — 25.
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tai kolmessa vuorokaudessa, sittekun niitä oli tartutettu 
basillilla, joko suorastaan pistämällä niitä basilliviljelykseen 
kastetulla (sitä ennen steriliseeratulla) platinaneulalla 
(kaali-, nauris- ja nokkosperhosten, Cossus-, A cronycta - ja 
Cim bex- lajien toukkia) tahi siten, että niiden ruumiita 
vain oli sivelletty basilleja sisältävällä liuvoksella (nok
kosperhosen ja kaalinkoin toukkia) tahi myös siten, että 
niiden ravintoa oli valeltu vedellä, johon oli sekoitettu 
basilleja (nokkosperhosen toukkia)*).

Selvittämättä oli kuitenkin vielä kysymys, kauvanko 
nämät laji viljelykset saattoivat säilyttää tartutusvoimansa. 
Ensimmäiset viljelykset oli t:ri Lundström tehnyt heinä
kuun 9 päivänä. Viljelykset viidennessä sukupolvessa 
näyttivät vielä syyskuun 5 päivänä olevan sangen elin
voimaisia ja tartuttavaisia **).

Toinen selvittämätön ja yhtä tärkeäarvoinen kysy
mys oli, millä tavoin soveliaimmin voitaisiin levittää ba
sillit ulkona luonnossa olevain matojen sekaan.

Minun oli aikomuksenani vuonna 1893 tehtävien 
kokeitten kautta saada pääasiallisesti nämät kysymykset 
ratkaistuiksi, sillä siitähän riippui koko menetystavan käy
tännöllinen arvo.

Ennenkuin teen selkoa omista tahi t:ri Lundströmin 
tekemistä kokeista, tahdon lyhyesti mainita, mitenkä asian 
kulku Saksassa on kehittynyt.

Täälläkin oli jo aikaisemmin t:ri Hofmann koettanut 
keksiä flasheriabasillia ja semmoisena pitänyt yhtä niistä 
viidestä eri bakteriasta, jotka hän havaitsi kipeissä ja 
kuolleissa nunnaperhostoukissa. Tällä basillilla, joka ge- 
latiinissä viljeltynä ei muuttanut sanottua ainetta nes
teeksi, kuten t:ri Lundströmin basilli, tartutettiin platina- 
neulapistoksilla 15 toukkaa 8 eri perhoslajista, jotka 
kaikki 3 tai 4 päivässä kuolivat, kun ne toukat, joita oli

*) Katso «Niittymato II", sivv. 17 — 24.

**) „ * , siv. 26.
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pistetty puhtaalla neulalla, pysyivat terveinä. Hofmann 
ei tosin tehnyt laajaperäisempiä kokeita, jotka tarkoitti
vat tarttuman levittämistä ulkona vapaassa luonnossa, 
mutta hän kehoittaa siihen ja on vakuutettu asian me
nestymisestä, basillit kun laboratoriossa tehdyissä kokeissa 
olivat näyttäneet omaavansa suurta tartuttamiskykyä*).

Moisia kokeita tekivät nyt kesällä 1892 useat met
sänhoitajat eri osissa Saksanmaata, mutta ne tehtiin va
litettavasti melkein kaikkialla niin järjestyksettömästi, ettei 
mitään varmoja tuloksia otaksuttujen flasheriabasillein vai
kutuksesta voitu saada, koska annetuista kertomuksista 
muun ohessa selvästi näkyy, että useissa tapauksissa ei, kuten 
luultiin, oltu tehty kokeita Hofmamfin, vaan eräällä ge- 
latiiniä liuventavalla basillilla, joka ainakin tässä suh
teessa on läheistä sukua Lundströmin basillille. Tarttu
maa koetettiin istuttaa metsissä osittain sillä keinoin, että 
niihin sirotettiin tuhansittain toukkia, joita peräpuoleen 
leikkaamalla metsänhoitokäskyläiset ja metsävahdit olivat 
tartuttaneet basilleilla (joita tavallisesti kuitenkaan ei 
otettu laji viljelyksistä), osittain siten, että käytettiin he
vosenlihaa, jonka päälle oli levitetty perunahuttua, jossa 
oli sekaisin viljelty flasheriaan kuolleista toukista saatuja 
basilleja, (!) osittain niin, että sellaisten toukkain ruumiita 
ja ulostuksia y. m. levitettiin tuhonalaisiin seutuihin. 
Itsestään on ymmärrettävää, että siten ei voitu saavuttaa 
ainakaan tieteellisiä tuloksia.

Kuitenkin ilmoitettiin monelta taholta, että siten 
tehdyillä kokeilla oli saavutettu sangen myötäisiä tu
loksia. Muutamassa päivässä rupesi flasheria-rutto rai
voamaan ja teki tuota pikaa lopun hävityksistä. Näin 
kerrotaan Ratiborista, parista paikkaa Ylä-shlesiassa, Rii- 
dersdorfista, Falkenhagenista, Gumbinnenista ja Potsdam
ista. Metsänhoitaja Schmidtin mukaan Ratiborissa saar

1891.
:) Die Sehlaffsucht (Flacherie) der Nonne. Frankfurt am Main
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vutettiin tehokkaimmat ja paraimmat tulokset basillilla 
tartutettuiin toukkain levittämisellä*).

Nunnaperhosen tuhotöiden ehkäisemistä flasherian 
avulla ei kuitenkaan kaikkialla ole tervehditty samoilla 
suurilla toiveilla, kuin t:ri Hofmann lausui. Ensimmäi
sissä vihoissa hänen toimittamaansa „Forstlich-natur- 
wissenschaftliche Zeitschrifta 1892 julkaisi tohtori, va
paaherra C. F . v, Tubeuf Miinchenissä erään „Die Krank- 
heiten der Nonne (Liparis monacha) “-nimisen väitelmän, 
joka ansaitsee huomiota sen ankaran arvostelukannan ta
kia, jolle tekijä asettuu, tutkiessaan keinotekoista tietä le
vitetyn flasheria-ruton tehoisuutta.

Hänkin on viljellyt kipeitten toukkain oksennuk
sessa löytyviä basilleja ja siinä kieltämättä menetellyt 
järjestyksellisemmin kuin t:ri Hofmann. Viljelyksistä 
esiintyi useat kerrat eräs basilli, bacterium monachce, joksi 
hän sen nimittää, joka gelatiinissä viljeltynä näytti olevan 
hyvinkin Hofmannhn basillin kaltainen. Paitsi tätä löy- 
tyihnyöskin, sanoo hän, gelatiinin liuventavia „mätäbasil- 
leja“, jotka olivat edellistä hiukan isommat ja pitemmät.

Toukat, joita oli pistämällä tartutettu bacterium mo- 
nachse-basillilla, kuolivat kuitenkin vasta jonkun ajan ku
luttua eikä taudin kehityskulkua suinkaan, sen mukaan mitä 
hän oli havainnut, voitu pitää nopeana. Muutamat toukat 
kuolivat säiliössä vasta 18 päivän kuluttua ravinnosta, jon
ka sekaan oli ruiskutettu viljellyillä bakterioilla sekoitet
tua nestettä. Toukkien vastustuskyky on siis usein sangen 
suuri ja aina erilainen eri yksilöissä.

*) Tähän kuuluvaa kirjallisuutta: Dorrer: Die Nonne im obei- 
schwäbischen Fichtengebiete in den letzten 50 Jahren. Stuttgart 1891 
sivv. 32— 35. —  A ltum : Ueber den Erfolg der kiinstlichen Yerbreitung 
der Flacheribazillen gegen die Nonne in den Herzogl. RatiboFschen Be- 
ständen. —  Simon: Reisebericht aa die Regierung in Potsdam von 10. 
Juli 1892. —  v. Gehren: Bekämpfung der Nonne durch Impfung mit 
dem Hofmanuschen Bacillus, Zeitschrift fiir Forst- u. Jagdwesen 
1892, siv. 499. —  A . Schmidt: Die Nonne (Liparis monacha). Darstel- 
lung der Lebensweise und Bekämpfung der Nonne nach den neuesten 
Erfahrungen mit besonderer Berucksichtigung der von dem Yerfasser 
^ur Anwendung gebrachten Infections-Yerfahren. Ratibor 1893.
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Myöskin havaitsee v. Tubeuf, ettei flasheria 
ulkona luonnossakaan aina ole niin kuolettava, kuin nä
kyy olevan luultu. Vaikka toukkarutto on raivooniassa, 
tapahtuu kuitenkin toisinaan, että suuria perhosparvia 
jälestäpäin esiintyy. Tauti ei siis suinkaan joka paikassa 
raivoa yhtä suurella voimalla.

Näitten kokemuksiensa nojalla ja tunnollisesti tut
kittuaan edellämainittuja kertomuksia näennäisesti onnis
tuneista kokeista levittää flasheriaa metsiin keinote
koista tietä, ei v. Tubeuf epäile lausua näitä kokeita ai
van arvottomiksi väittämällä, että tarttuma kaikissa hä
nen kokeissaan laboratoriossakin on levinnyt paljoa hi
taammin kuin mikä sanottiin olleen laita ulkona metsässä 
Ratiborissa y. m. paikoissa, ja että jo  tämä flasherian 
pikainen synty kokonaan sotii sitä otaksumaa vastaan, 
että tauti olisi aiheutunut sikäläisiin metsiin levitetyistä 
tartuttimista. Vaikka Schmidt ja muutkin väittävät, että 
kaikki heidän edeltäpäin tutkimansa toukat olivat terveet, 
arvelee v. Tubeuf kuitenkin, että flasheriabasilleja jo en
nen kokeiden tekemistä löytyi ulkona luonnossa paljoa 
suuremmassa määrässä, kuin ihmiskäsi niitä voi sinne le
vitellä, ja että, vaikka flasheriaa tosin ilmestyi muuta
mien päivien kuluttua siitä, kuin tartutustoimiin oli ryh
dytty, se ei suinkaan voinut aiheutua niistä. Kokeita, 
jotka tarkoittamat vasta alullaan olevan toukkatuhon tu- 
kehuttamista flasherian kautta, pitää v. Tubeuf joka ta
pauksessa turhina. Osittain — sanoo hän — ei koskaan 
voida keinotekoista tietä levittää riittävää määrää vilje
lemällä saatuja basilleja, osittain ei saata edellyttää, että 
rutto leviäisi toukkiin, joilla vielä on riittävästi ravintoa 
ja kaikin puolin ovat vastustuskykyisiä. Vasta paljoa 
myöhemmin, kun niitä on karttunut ylenmäärin ja ne 
ravinnon puutteesta ovat heikontuneet, voipi flasheria, 
jos vain olosuhteet muuten ovat myötäisiä, iskeä niihin. 
Kuitenkin ehtivät toukat siinäkin tapauksessa tehdä paljo 
tuhoja, ennenkuin flasherian voi ajatella tehtävänsä teh
neeksi, ja tartutuksen todellinen teho on huomattavissa
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vasta lähinnä seuraavina vuosina. Kuitenkin luulee v. 
Tubeuf, ettei flasheriaa sittenkään käy keinotekoista tietä 
synnyttäminen, vaan että se esiintyy itseperäisenä. Ne 
basillipaljoudet, joita ihminen voipi levitellä, suhteutuvat 
itsestään luonnossa karttuviin kuin pisara mereen.

Lopuksi tekee v. Tubeuf samassa kirjoitelmassaan*) 
selkoa useista uusista kokeista laboratoriossa, jotka todis
tavat, että suoranainen pistotartutus Hofmannfln basillilla 
tahi hänen omalla bacterium monachse-basillillaan yleensä 
vasta 5— 10 päivän kuluessa tuotti tartutettuin toukkain 
kuoleman, ehtipä niistä yksi ja toinen sitä ennen kote- 
roituakin. Ravinnon ruiskuttamisesta flasherialiuvoksella 
ei yleensä lainkaan syntynyt tartutusta*).

Lajiviljelyksien tartutuskykyä pitää v. Tubeuf niin
ikään epäilyksen alaisena. Jo senkin pitää hän haitalli
sena flasherian käyttämiselle vahingollisten hyönteisten 
kuoletusaineena, että on vaikeata pitemmän aikaa yllä
pitää kyllin elinvoimaisia viljelyksiä.

Siihen aikaan keväällä 1898, jolloin t:ri Lundström ja 
minä jälleen ryhdyimme koeperäisesti tutkimaan t:ri Lund- 
strömin keksimää flasheriabasillia, olivat mielipiteet 
flasherian arvosta toukkien keinotekoisena hävitysai- 
neena sangen eriäväisiä. Ja myöntää täytyykin, että 
esim. v. Tubeufin vastaväitteet ovat huomiota ansait
sevia. Ellei toukkia käynyt tartuttaminen muulla 
tavoin kuin suoranaisen istutuksen kautta tahi jos 
tarttumaa esiintyi vain yksinäisissä tapauksissa ja 
vasta parin viikon kuluttua siitä, kun ravintoa valel
tiin basilliliuvoksella, oli flasherian keinotekoisesta käyt
tämisestä kuoletusaineena tuskin lainkaan toivon aihetta 
olemassa. Toiselta puolen oli selvää, että v. Tubeuf oli 
tehnyt kokeita aivan toisella basillilla kuin t:ri Lundström. 
Toinen oli myös saksalaisten metsävirkamiesten käyttämä 
basilli, jonka he arvelivat tuottaneen niin nopeaan vaikut-

- *; „Ueber die Erfolglosigkeit der Nonnen-Vernichtung durch 
Bacterien-Infection44, maaliskuun vihossa aikakauskirjaa Forstl.-naturw. 
Zeitschrift II, sivv. 113 — 126 v. 1893.
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tavia ja myötäisiä tuloksia. Saattoi sentähden sanoa, 
ettei kysymystä vielä ratkaisevasti oltu saatettu selville.

Junkars’iin saavuttuani ryhdyin heti toimiin ha vas
takseni, olivatko ne basillit tartuttavaisia, joita t:ri Lund
ström muutamia päiviä vaille yhden vuoden ajan oli vil
jellyt Helsingin patologisessa laboratoriossa ja joita minulla 
oli mukanani. Tulokset olivat seuraavat:

Neljä niitty matoa tartutettiin pistämällä kesäkuun 
14 päivänä k:lo 8,40 i. p. 15 p:nä k:lo 4 i. p. näyttivät 
toukat terveiltä. 16 p:nä k:lo 8 a. p. oli kaksi toukkaa 
kuollut. 17 p:nä k:lo 8 a. p. jälellä olevat kaksi kuolleina.

Neljää niittymatoa sivellettiin basilliputkeen kaste
tulla pensselillä kesäkuun 14 p:nä k:lo 8,42 i. p. 21 p:nä 
kaikki vielä terveinä.

Neljä tartuttamatonta toukkaa pantiin 14 p:nä k:lo 8,40 
i. p. kontrollipönttöön. Nämä olivat kaikki terveinä 21 p:nä.

Kesäkuun 12 p:nä k:lo 12 päivällä pantiin 15 niitty- 
matoa pönttöön, ja ravinnoksi annettiin niille ruohoa, 
jota oli vahvasti ruiskutettu basillien liuventamalla ja ve
dellä sekoitetulla gelatiinillä. 14 p:nä k:lo 9 a. p. 2 toukkaa 
kuolleena, 2 kipeänä. 15 p:nä k:lo 9 i. p. 4 kuolleena.
16 p:nä k:lo 9 i. p. 6 kuolleena, 2, kuten näytti, kipeänä.
17 p:nä k:lo 9 i.p. 8 kuolleena, 1 luultavastikin kipeänä. 22 
p:nä k:lo 9 i. p. seitsemän jälellä olevaa kaikki vielä hengissä.

Kontrollipöntössä, johon 15 toukkaa niinikään pan
tiin 12 p:nä k:lo 12 päivällä, mutta tuoretten, puhtaalla 
vedellä kostutettuin heinäin sekaan, olivat kaikki toukat 
elävinä 22 päivänä.

T:ri Lundström on minulle ilmoittanut seuraavat 
tulokset melkein samaan aikaan Helsingissä tekemistään 
kokeista toukilla, jotka minä olin hänelle lähettänyt.

13:sta pistämällä tartutetusta toukasta kuoli lyhy
essä ajassa 11. Ainoastaan 2 pysyi terveenä, ja voipi 
näissä kahdessa tapauksessa t:ri Lundströmin mielipiteen 
mukaan aivan hyvin otaksua, ettei mitään basilleja taputuk
sessa tullut toukan ruumiiseen, koska neulalla vaan kerran oli 
pistetty peräpuoleen. Kuolleita toukkia mikroskoopilla
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tutkittaessa nähtiin basilli, joka oli aivan tartuttamiseen 
käytetyn basillin kaltainen, näyttipä vielä muutamissa 
tapauksissa toukan sisusta olevan yhtenä sanotun toukan 
laji viljelyksenä. Kontrollina käytettiin myöskin 13 touk
kaa, joita oli pistetty steriliseeratulla neulalla, ja niistä 
pysyi 10 hengissä sen viikon kuluessa, jolloin niitä katsas
teltiin. 3:sta kuolleesta toukasta kuoli ainakin 1 lois-toukkain 
vaikutuksesta, joten ainoastaan 2 kuoli tuntemattomasta 
syystä, m ahdollisesti, vaikka tuskin luultavasti, pistohaavasta

10 koterosta, joita samalla tavoin tartutettiin kipe
ästä toukasta saadulla viljelyksellä, kuolivat kaikki, kun 
sitä vastoin kontrollikokeeseen käytetyistä 5 koterosta* 
esiintyi 3 täysin varttunutta perhosta.

Sitä vastoin jäivät ne t:ri Lundströmin kokeet on
nistumatta, jotka tarkoittivat toukkain tartuttamista päältä 
sivelemisen ja basillinsekaisen ruohon syöttämisen kautta. 
18:sta siten käytellystä toukasta kuoli viikon kuluessa ai
noastaan 2, kontrollikokeisiin käytetyistä samoin 18:sta 
toukasta 3.

Aikomukseni oli myöhemmin toistaa nämä kokeet 
toisilla toukilla. Aikaa ja tilaisuutta tähän ei kuitenkaan 
tarjoutunut ennenkuin vasta tämän vuoden jälkikesänä, jol
loin voin tehdä kokeitani n. s. kaalimadoilla, Pieris bras- 
siece-lajin toukilla, seuraavalla menestyksellä:

Kokeisiini käytin basilleja, jotka polveutuivat t:ri 
Lundströmin 1893 vuoden kesäkuussa tartuttamista niit- 
tymadoista. Nytkin näyttäytyi, että tartutuskyky oli säi
lynyt basilleissa, vaikka niitä keinotekoisesti oli viljelty 
yli vuoden ajan. Elokuun 28 päivänä k:lo 12 päivällä 
tartutettiin 12 kaalimatoa agaragarissa viljellyillä basil
leilla. 29 päivänä k:lo 12 päivällä olivat kaikki vielä 
hengissä, mutta samaan aikaan 30 päivänä oli 11 matoa, 
kuollut ja suureksi osaksi jo  mädännyt. Ainoa henkiin 
jäänyt oli vielä syyskuun 9 päivänä elossa. Kontrolli- 
pöntössä, johon elok. 28 p:nä k:lo 12 päivällä oli pantu 
12 steriliseeratulla neulalla pistettyä kaalimatoa, kuoli 2 
elokuun 4 p:nä, s. o. viikon kuluttua, sittekun sientäkin jo-
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011 alkanut muodostua kokoontuneisiin ulostuksiin; 9 päi
vänä oli jälleen 1 kuollut täysin kehittyneeseen flasheri- 
aan, 4 niistä ulosmataneista loisista, muut 5 olivat elossa.

Siihen säiliöön, jossa pistetyt ja tartutetut toukat 
olivat kuolleet ja jossa niiden ruumiit saivat mädätä, josta 
ilman olisi pitänyt olla kyllästytetty basilleilla, kun ruu
miit ja ulostukset vähitellen kuivuivat, pantiin syyskuun 
1 päivänä k:lo 12 päivällä tuo ainoa henkiin jäänyt ynnä
12 uutta, ulkomuodoltaan tervettä toukkaa. Kaikki nä- 
mät elivät vielä syyskuun i  päivänä, paitsi 1, josta loisia 
oli tullut esille.

Toiseen säiliöön pantiin samalla kertaa 12 muodosta 
päättäen tervettä kaalimatoa ja kaalinlehdet kostutettiin 
basillein eräässä koelasissa liuventamalla gelatiinillä. 
Seuraa vana eli syyskuun 2 päivänä kilo 12 päivällä ma
kasi 6 toukkaa kuolleena pöntön pohjassa siihen valu
neessa gelatiiniliuvoksessa. Muut 6 sitävastoin pysyivät 
terveinä ja varttuivat syyskuun 7 päivään, jolloin 4:stä 
esiintyi loisia, 9:nä oli yksi kolmesta jälellä olevasta ko- 
teroitunut; muut 2 olivat kuolleet; niistä saatu bakteria- 
viljelys tuotti toki aivan toisen bakterian, kuin flasheria- 
basillin, jota oli levitetty pönttöön.

Kysymys miten parhaiten voisi levitellä basilleja 
heinäpelloille oli kauvan neuvottelun aineena t:ri Lund- 
strömin ja minun välilläni. Meistä näkyi miltei mahdot
tomalta tartuttaa niin suurta toukkamäärää, että niiden 
pelloille levittämisestä voisi olla jotakin hyötyä. Edel
lyttämällä että toukkia kävisi tartuttaminen ravinnon se
kaan levitetyillä basilleilla, näytti silloin järkiperäisem- 
mältä keksiä jokin keino viljellä basilleja suurin määrin 
jossakin nesteessä, jota sitten runsaasti vedellä sekoitet
tuna voisi ruiskuttaa madon tuhoamille pelloille. En
nen pitkää luovuimme tuumasta viljellä basillia lihalie
messä, josta edellisessä kertomuksessani olin maininnut, 
siihen nähden, että sellainen viljelytapa käytännössä kä
visi liian kalliiksi eikä varmaankaan saavuttaisi rahvaan 
hyväksymystä, se kun tuskin suostuisi teurastamaan eluk-
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kaa hankkiakseen ravintoa flasheriabasilleille. Sentähden 
piti keksiä muita, käytännössä sopivampia nesteitä, joissa 
basillit saattaisivat karttua riittävin määrin. Kokeet vil
jellä niitä steriliseeratussa virtsassa tahi heinäkeitteessä, 
joita t:ri Lundströmin johdolla tehtiin patologisessa labo
ratoriossa kesäkuun alkupuolella, antoivat negatiivisiä tahi 
tyydyttämättömiä tuloksia, jota vastoin viljeleminen ste
riliseeratussa heinäliotteessa alussa näytti sangen lupaa- 
valta.

Ensi tehtäväkseni Junkarshin saavuttuani tuli nyt 
valmistella laajaperäisempää koetta varten tarvittava määrä 
heinäliotetta, jossa basilli viljelyksen piti tapahtua ja jota 
sitten runsaasti vedellä sekoitettuna piti ruiskutettaman 
pellolle ruton levittämiseksi toukkien sekaan. Malmipa- 
taan kaadettiin kesäkuun 11 päivänä k:lo 10 a. p., sitte- 
kun pataa steriliseerausta varten oli kiehutettu kilo 6, 
50 kannua vettä. Siihen upotettiin 5 kiloa silpuiksi rou
hittuja heiniä, joitten annettiin maata vedessä 22 tuntia. 
Siten saadun lietteen steriliseeraamista varten (s. o. kai
ken orgaanisen elämän tukehuttamista ja erittäin n. s. 
heinäbasillin poistamista varten siitä) keitettiin sitä kol
meen eri kertaan yli tunnin ajan kerraltaan — mikä 
bakteriologiselta kannalta katsoen on ihan välttämätön 
varokeino. Kun liotus oli jäähtynyt, sekoitettiin siihen 
viimeiseksi kahdesta koeputkesta gelatiinissä puhtaaksi 
viljeltyjä flasheriabasilleja.

Kahden vuorokauden kuluttua tutkittiin nyt liotusta, 
mutta suureksi kummastuksekseni en voinut havaita siinä 
kuin ani harvoja basilleja, ehkä niitä, joita oli sekoitettu 
liotukseen gelatiiniviljelyks stä. Tämän todisti myöskin 
t:ri Lundström käydessäni hänen luonaan Helsingissä. 
T:ri Lundströmille, joka oli jatkanut viljelyksiään valmis
tamassaan heinäliotteessa, oli niinikään sattunut tuo odotta
maton seikka, että viljelys toisessa sukupolvessa kokonaan 
jäi onnistumatta, vaikka se ainoastaan siirrettiin toisiin put
kiin, joissa oli ihan samaa liotetta kuin ensimmäisellä ker
taa, jolloin basillit karttuivat sekä pikaisesti että runsaasti.
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Nämät onnistumattomat kokeet osoittavat, että hei- 
näliotteessa viljeleminen tarjoo eräitä vaikeuksia, jotka 
kuitenkin kokeita pitkittämällä ihan varmaan ovat voi
tettavissa. Liotus oli ehkä liian hapahkoa ja olisi tavalla 
tai toisella ollut laimennettava. Aika oli kuitenkin jo ku
lunut niin pitkälle ja niittymadot olivat niin lähellä ko- 
teroitumistaan, ettei tällä kertaa enää ehditty ryhtyä uu
siin kokeisiin.

Kuitenkin annoin minä eräällä tuhon kohtaamalla 
niityllä luoda ojan 9 neliömetrin suuruisen, vielä heinää 
kasvavan alan ympäri, ja siihen koota suuren joukon niit
ty matoja. Ojat tehtiin estääkseen toukkia matamasta pois, 
sekä uusia tunkemasta koealalle. 6 litraan vettä olin kaa
tanut erään koeputken sisällön, jossa oli gelatiinissä vil
jeltyjä basilleja, ja ruiskutin nyt tämän nestemäärän kesä
kuun 12 päivänä k:lo 10 a. p. alan yli toukkineen. 14 
päivänä k:lo 6 i. p. olivat useat toukat erittäin ojien poh
jassa pehmeitä ja mustuneita ja muutamat kuolleina, kun 
toukat molemmilla vierekkäisillä vertailualoilla harvoitta 
poikkeuksitta näyttivät olevan terveitä ja väriltään sään
nöllisiä. T:ri Lundström, tutkiessaan 15 päivänä muuta
mia pehmeitä toukkia, jotka oli hänelle lähetetty, ei kui
tenkaan havainnut niissä basilleja. Muutamia päiviä myö
hemmin olivat toukat kokonaan hävinneet koealalta, eikä 
niistä, ojissa kun makasivat lukemattomien muualta päin 
sinne pudonneitten toukkien kera, enää voitu tehdä mi
tään loppupäätöstä kokeen tuloksien suhteen. Minä en, 
paha kyllä, ollut ryhtynyt varokeinoon ympäröidä koe- 
tusalaa kahdenkertaisilla ojilla, jonka kautta melkoisesti 
olisi voitu estää toukkia ulkoapäin tunkeutumasta sinne.

15 ja 16 päivän vastaisina öinä oli vähäsen sadel
lut. 16:na aamupäivällä ilmoitti maanviljelijä Aberg mi
nulle, että hän niityillään oli nähnyt muutamia toukkia, 
jotka näyttivät flasherian tartuttamilta. Kun minä 17 
päivänä lähdin pitemmälle matkalle niittyjen poikki, huo
masin flacherian laajoille aloille levinneeksi. Ja kuitenkaan 
emme me, ei isäntäni enkä minä, 12 päivänä olleet voineet näh-
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dä jälkeäkään siitä. En voi päättää, olivatko sadekuurot jou
duttaneet ruton syntyä vai eivätkö. Mahdotonta on aja
tella, että meidän basilliliuvos-ruiskutuksemme olisivat 
tuottaneet tämän tuloksen niin laveilla aloilla. Tässä 
meillä siis on ilmiöllinen post hoc, eikä propter hoc, mikä 
myöskin lienee ollut laita useissa niistä kokeista, joita 
saksalaiset metsä virkamiehet tekivät flasheriabasillin le
vittämisellä ehkäistäkseen nunnaperhosen hävitystyötä.

Kuitenkin teki tämä flasheriaruton ilmestyminen 
niityille kokeiden jatkamisen entiseen suuntaan tietysti 
mahdottomaksi. Tämä olikin yhtenä syynä siihen, ettei 
jatkettu kokeita viljellä basilleja heinäliotuksessa.

Edellämainitusta selviää, että flasherian levittämis- 
kokeet helposti kohtaavat kaikellaisia aavistamattomia 
vaikeuksia. Kaikesta tähän asti saavutetusta kokemuk
sesta luulen voivani, samoin kuin v. Tubeuf, lausua epäi
lykseni sen käytännöllisestä arvosta. Myöskin kokeis
tamme on käynyt selville, ettei Lundströminkaan basilli, 
joka kuitenkin suoraan pistämällä tartutettuna on näyttä
ytynyt vaikuttavan paljoa nopeammin kuin Hofmann’in 
ja v. Tubeufin, voi synnyttää tehoisampaa tarttumaa ja 
siten tarjota varmaa toivon aihetta kokeiden menestymi
sestä, jos sillä tartutettua ravintoa annetaan toukille tahi 
jos flasheriaan kuolleita toukkia levitetään terveitten se
kaan. Kun tähän tulee, että minusta nähden ainoa käy
tännöllinen keino levittää basillia viljelemällä sitä heinä
liotuksessa, sangen helposti voi onnistua huonosti basilli- 
viljelykseen perehtymättömältä maanviljelijältä, täytyy mi
nun myöntää, että toiveet, jotka Hofmannilla ja muilla, 
niiden joukossa minulla itsellänikin, oli flasheriasta vahin
gollisten hyönteisten kuoletuskeinona, jota ihminen voi 
hyväkseen käyttää, eivät ole käytännössä toteutuneet. 
Ainoastaan kun toukat ovat hyvin* herkkiä sairastumaan 
tautiin, lienee tällä jokin merkitys, mutta sellaisissa ta
pauksissa syntyy se luultavasti itsestäänkin ulkona luon
nossa, kaikista puuhistamme huolimatta. T:ri Lundströmin 
viljelyksien tulokset, mitkä vastoin eräiden saksalaisten

2
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kirjailijain otaksumia ovat todisteena siihen, että tartu- 
tuskyky säilyy pitkänkin aikaa viljellyissä basilleissa, ovat 
siinä tapauksessa pääasiallisesti vain tieteen kannalta huo
miota herättäviä.

Valitettavasti täytyy minun niinmuodoin huomaut
taa, että meillä tehdyt kokeet ovat johtaneet melkein ne
gatiiviseen tulokseen. Mutta negatiivinen tulos on tulos 
sekin, eikä sen saavuttamiseksi käytettyä aikaa eikä kus
tannuksia kuitenkaan sovi sanoa menneen turhiin.

Ennenkuin kokonaan jätän puheen flasheriasta, tulee 
minun toki huomauttaa, että juuri tämä tauti luonnossa 
on pääkeinona toukkien hävittämiseksi. Ja koska kerran 
sen syntyä voi olettaa varmaksi, jos todellisia joukko- 
hävityksiä sattuu, tulee meidän epäilemättä voida jossa
kin määrin jouduttaa ruton syntyä saattamalla toukat 
sitä varten myötäisiin oloihin. Tämä voi tapahtua kaiva
malla niityille pyyntiojia ja pyyntikuoppia, joihin toukkia 
putoo lukuisat määrät muodostaen oivallisia flasheria-tart- 
tuman pesiä, luultavastikin paljoa tehokkaampia kuin me 
millään basilli viljelyksellä voimme saada aikaan. Saksan
maallakin on moisia ojia ja kuoppia havaittu hyödylli
siksi, ei ainoastaan sentähden, että niihin putoo suuret 
määrät hävittäviä toukkia, vaan vielä enemmän äsken 
mainitusta syystä. Samoin saavat lukuisat toukat sur
mansa, jos karjalaumoja lasketaan niityille syömään. Ja 
Pohjanmaalla on nähty, että niillä niittymailla, missä näin 
on menetelty, usein kohta jälkeenpäin on syntynyt 
flasheriaa, joka on kuolettanut madot, joten niistä 
on ollut jälellä vain tyhjä, sisällyksetön ja mustunut 
nahka *).

Minä luulen sentähden, että pyyntiojain ja pyynti- 
kuoppain kaivaminen sekä karjan laskeminen niityille 
ovat käytännöllisin keino synnyttää flasheriaa, jos vain

*) Katso Niittymato II, siv. 19.



19

olot muuten ovat taudin kehittymiselle myötäisiä*). Tätä 
keinoa ei sentähden ole jättäminen käyttämättä laajoilla 
niityillä, missä II osassa mainittuja keinoja ei sovi käyttää. 
Jos heinä hävitysvuotena meneekin hukkaan, voidaan 
tämän kautta kuitenkin, mikäli toivottavissa on, toisen 
hävitysvuoden tuhoja välttää.

Edellisessä kertomuksessani huomautin minä, että 
niittymatoja kenties voitaisiin vastustaa muskardinin, 
erään loissienen synnyttämän taudin avulla. Vahingol
lisia hyönteisiä on näet viime vuosina eri maissa koetettu 
hävittää muskardinilla, mutta vaihtelevalla menestyksellä.

Herra kirkkoherra G. Durchmanin koeastiassa Isossa- 
kyrössä oli kesällä 1892 muskardinia syntynyt niittyma- 
doissa ja minulle lähetettiin muutamia tähän tautiin kuol
leita toukkia**). Professori Elfvingin suosiollisella avulla 
saatiin näistä viljelemällä sienikutouma, joka sittemmin 
lähetettiin tunnetun siententutkijamme t:ri P. Karstenin 
tarkastettavaksi Mustialaan. Kirjeessä heinäkuun 22 päi
vältä 1893 ilmoitti hän minulle, että sieni kuului sukui
hin B otrytis bassiana Bals. tahi oikeammin B otrytis densa 
(Pers.) ja Isaria  farinosa  (Dieks. Fries***), kaksi lois- 
sientä, jotka ennen muita tapaelevat perhostoukkia. Käy
tettävänäni oli kuitenkin niin vähäinen määrä aineksia, 
että täytyi luopua kaikista laajaperäisemmistä kokeista. 
Tässä toki mainittakoon, että v. Tubeuf on tehnyt kokeita 
kaalimadoilla ja nunnaperhosen toukilla, joihin juuri samat 
sienet olivat tarttuneet, että kokeet laboratoriossa antoivat

*) Kuinka tärkeät pyyntikuopät muutenkin soivat olla, on S. 
Lampa osoittanut (katso Meddel. fr. K. Landtbruksstyrelsen N:o 2 
är 1893, n:o 11, siv. 5). Yhteen ainoaan kuoppaan putosi 18 
tunnissa 2,280 toukkaa. Kuoppain tulee olla noin 30 sm. syvyiset ja  
yhtä leveät sekä pystysuorilla partailla; pyyntiojat samoin sekä päättyä 
syvemmillä kuopilla kummastakin päästään. Ne ovat joka päivä tyh
jennettävät. mieluimmin iltaisin, pyydetyt toukat tapettavat ja  levitet
tävät niitylle.

**) Niittymato II, siv. 15.
***) Luultavasti yhtymämuoto edellisestä. Koniidiot elikkä itiöt 

ovat nimittäin pyöreitä. I. farinosa n nimellä käypi myös toinenkin 
/sana-muoto, jolla on puikeat itiöt, joka luultavasti on Botrytis tenuella- 
lajin Succ. yhtymämuoto (Karsten).
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oivallisia tuloksia, mutta eivät lainkaan onnistuneet ulkona 
metsässä *).

Tässä lopuksi mainittakoon muutama sananen niitty- 
madon loisista. Edellisessä kertomuksessani (II, siv.27) mai
nittiin kahdesta niittymatokoteroista saadusta loispis- 
tiäisestä, Ichneum on gradarius- ja Pim pla ard ica -lajeista. 
Kirkkonummella en havainnut edellistä, mutta jälkimäinen 
esiintyi hyvin lukuisasti erään muun lajin ohessa niityillä ja 
maanteillä, missä ne paraikaa laskivat muniaan mataviin 
niittymatoihin. Sen mukaan mitä olen kuullut, ei vuonna 
1894 niittymatotuhoja enää olekaan havaittavana niissä 
seuduin pitäjää, missä tämä edellisenä vuonna oli laita.

Kauhajoella käydessäni kesällä 1892 havaitsin noin 
75 °/0 niittymadoista loisien rasittamiksi. Suurimmaksi 
osaksi olivat nämät kahden loiskärpäslajin toukkia. Kär- 
pästoukat olivat hyvin usein loisina flasherian tartutta
missa niittymadoissa, mutta eivät itse näyttäneet kärsivän 
tarttumasta**). Kuitenkaan ei ole ainoatakaan kärpästä 
esiintynyt enemmästä kuin 100:sta kärpäskoterosta, joita 
t:ri Lundström, veljeni, maist. E. Reuter ja minä itse 
olemme tarkastelleet, vaan koterot ovat vähitellen kuivu
neet pois tahi myöskin aukaistessa sisältäneet kuolleita 
kärpäsiä. Näyttää siis siltä, kuin tauti viimeinkin, vaik
kapa vasta kehityskauden lopulla, olisi kuolettanut loiset 
samoinkuin niiden isännät***).

*) Forstl. natunv. Zeitschrift I, siv. 66 1892.

**) Niittymato II, siv. 28.

***) v. Tubeuf sanoo, päinvastoin minun havaintojani niittyma
doissa elävistä kärpästoukista, monta kertaa löytäneensä niitä kuolleina 
nunnaperhostoukista. (Die Krankheiten der Nonne, Forstl.-Naturw. 
Zeitschrift 1892, 2 vihko).
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Kokeita niittymatotuhojen ehkäisemiseksi erilaisilla hyönteisiä kuolettavilla aineilla,
Edellisessä olen maininnut, kuinka verrattain huono 

tulos saatiin kokeista, jotka tarkoittivat niiden keinojen,  ̂
mielenmukaista käyttämistä, joita luonto itse käyttää hyön
teisten ylenmääräistä karttumista vastaan, eli, kuten sano
taan, niiden tuottamain tuhojen ehkäisemistä luonnonmukai
silla keinoilla. Erittäin olen huomauttanut, etteivät ne missään 
tapauksessa kykene ehkäisemään alullaan olevaa hävitystä.

Selvää on kuitenkin, miten tärkeätä on jo kohta 
alussa voida vastustaa uhkaavaa tuhoa ja siten estää laa
jemmalle ulottuvaa hävitystä tapahtumasta, joka muussa 
tapauksessa luultavastikin seuraavana vuonna tulisi koh
taamaan.

Onneksi on viime aikoina, erinomattain Amerikassa 
ja Englannissa, mutta myöskin Saksassa ja Ranskassa, 
koetettu monenlaisia liuvoksia ja seoksia, joista useat ovat 
näyttäytyneet tehoisiksi vahingollisia hyönteisiä vastaan

Enimmin suositetuilla näistä olen minä myöskin 
tehnyt kokeita Kirkkonummella. Kun nimittäin ensin 
olin tehnyt kokeita vähemmässä määrässä, tutkiakseni eri 
seosten toukkien kuolettamiseen tarvittavaa voimaa, oji- 
tutin minä eräällä niityllä kokeitani varten .muutamia 
noin 9 neliömetrin aloja yltfympäri ja keräytin niille jou
kon toukkia. Kesäkuun 16 päivänä tehtiin seuraava koe 
hiilirikkiöllä ja petrooli-emulsiolla. Kokeissa olivat läsnä 
maanviljelijät Aberg, Jansson, Helenius, Rönnberg, 
Beckström, Löfgren, Erostell, T värin ja Johanson.

Seosta 1 osasta hiilirikkiötä 10 ä 20 osalle vettä käy
tettiin usein Ranskassa toukkain hävityksiä vastaan. 1 lit
rasta hiilirikkiötä ja 20 litrasta vettä valmistettu seos ei kui
tenkaan tehnyt mitään vaikutusta niittymatoihin, mutta kun 
niitten yli ruiskutettiin seosta, jossa oli 1 litra hiilirikkiötä ja 
12 litraa vettä, kuolivat kaikki toukat melkein kohta. Rans-

I I .



22

kasta saatujen ilmoituksien mukaan eivät nämät sekoitukset 
muka lainkaan vahingoittaisi kasveja. Ei kummassakaan 
yllämainituista kokeista lähinnä seuraavina päivinä ollut 
huomattavana mitään muutosta heinässä, mutta heti ruis
kutuksen jälkeen tuli paikalla kasva vain voikukkain (T a - 
raxacum ) lehtiin isoja mustia täpliä, josta näkyy, etteivät 
ainakaan kaikki kasvit jää siltä koskettamatta. Niittymatoa 
vastaan olisi seos kuitenkin varsin sopiva, ellei sen kallis- 
hintaisuus, joka aiheutuu suunnattomista tullimaksuista 
(siitä vaaditaan näet sama tulli kuin väkiviinasta), panisi 
ainakin toistaiseksi voittamattomia esteitä sen käyttämi
selle. Yksi litra hiilirikkiötä maksaa näet 1 markan 60 
penniä, ja tuskinpa sitä saa sekoittaa enempään kuin 15 
litraan vettä, tehdäkseen tarvittavaa vaikutusta. Sen 
mukaan kuin kokeesta petrooliemulsiolla kävi selväksi, 
menee hehtaarin alan ruiskuttamiseen noin 700 tai 800 
litraa sanottua nestettä. Kuitenkin saattaa keinoa käyt
tää vähemmässä määrin puutarhoissa. Ennen käyttämistä 
tulee toki joka kerta tutkia, miten se vaikuttaa kasveihin, 
joita sillä aijotaan ruiskuttaa.

Toinen koe tehtiin n. s. petrooli-emulsiolla. Sanottu 
emulsio, joka ensiksi keksittiin Pohjoisamerikassa ja ny
kyään on laajalti käytännössä sekä siellä että Englan
nissa, on petroolista eli vuori öljystä ja vihreästä suovasta 
valmistettu seos. Myöskin Norjassa on sitä viime vuo
sina hyvällä menestyksellä käytetty monen eri lajisia va
hingollisia hyönteisiä vastaan *).

Emulsiota tehdään seuraavalla tavalla: 4 x/2 litrassa 
vettä liuvennetaan kiehuttamalla kiloa suopaa, jonka 
jälkeen lisätään 9 litraa petroolia, sittekun neste on pois
tettu tulelta. Tämän vielä tulikuumana ollessa sekoite
taan näitä molempia aineita ahkeralla liikuttamisella 10

*) Erittäin tuota toisinaan meilläkin niin vahingollista omena- 
koita (Hyponomenta) vastaan, joka kalvailee lehdet puista ja  kutoo 
niiden ympärille tiheät verkkonsa. Samoin puuntäitä vastaan. Katso 
tätä koskevaa kirjoitusta: W. M. Schöyen, Beretning om Skadeinsek- 
ter og Plantesygdomme i 1892 (Kristiania 1893) sivv. 27 ja  28, sekä 
Zeitschr fiir Pflanzeukrankheiten III, siv. 269 (1893).



minuutin ajan, kunnes ne muodostavat kermankaltaisen 
emulsion. Tämän voi kuka hyvänsä helposti tehdä. 
Emulsiota käypi sitten suljetussa astiassa säilyttäminen 
pitkät ajat muuttumatta. Käytettäissä sekoitetaan siihen 
vettä suhteessa 1 osa emulsiota 15 osaa kohden vettä.

Sellaisella seoksella ruiskutetuilla koealoilla kuolivat 
toukat 15—30 minuutissa. Senjälkeen ruiskutettiin nes
tettä isomman alan yli. Tämä tapahtui k:lo 5,30 m. i. p. 
Kun seuraavana päivänä tarkastin niittyä, löysin sieltä 
lukuisasti kuolleita toukkia. Vielä seuraavana päivänä 
haisi niitty kovin petroolilta, mutta tämä haju ei kuiten
kaan estänyt toukkia vaeltamasta sinne ruiskuttamatto- 
masta osasta niittyä.

Ne toukat, joihin seos koskee, käyvät aluksi erittäin 
levottomiksi, mutta laskeutuvat ennen pitkää lepäämään 
ja osottavat kaikkia ankaran suonenvedon merkkejä, joka 
lopettaa heidän elämänsä. Siten kuoletetut toukat* tun
tee helposti hajalle jännitetyistä perälihaksista.

Ruiskutuksessa käytetyn, vedellä miedonnetun emul
sion hinta nousee arviolta 9:ään tahi korkeintaan 10:een 
markkaan hehtaarin alaa kohden, jos 700 tai 800 litraa 
käytetään. Mutta luultavaa on, että raakaa naftaa*) ja 
n. s. schmierseifeä voidaan käyttää samalla menestyksellä 
petroolin ja vihreän suovan asemesta, jossa tapauksessa 
koko yritys varmaan tulee huokeahintaisemmaksi.

Kaikissa tapauksissa ei 5 markkaa tynnyrinalalta 
tahi 10 markkaa hehtaarilta sovi pitää liika suurena ku
lunkina, jota kyllä tulee voida kestää, ellei tuhon kohtaama 
ala ole ylen laaja. Muistettakoon vain niitä suureksi uh
kaavia hävitystöitä, joita niitty madot useita vuosia pe
räkkäin ovat osoittaneet voivansa tehdä, kun ne vaan 
ovat saaneet levossa ja rauhassa elamoida, ja verrattakoon 
näitä muutamiin satoihin, olkoonpa vaikka tuhansiinkin 
nousevia kulunkeja, niihin vahinkoihin, jotka viimeisinä

*) Pietarissa nousee naftan hinta, astiat ja  kuljetusmaksut sii
hen luettuina, Herra K. Aminoffin suosiollisen ilmoituksen mukaan 1 
ruplaan 10 kopeekkaan puudalta eli korkeintaan 20 penniin kilolta.
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hävitysvuosina arvattiin miljooniksi.. Varmaankin on pe- 
trooli-emulsio oleva suuresta merkityksestä joka kerta kun 
hävitys on ilmipuhkeemaisillaan ja ennenkuin se on eh
tinyt levitä liian laajalle. Sellaisia äärettömän laajoja 
aloja kuin esim. useimmat Pohjanmaan niityt ovat, ei 
tietysti enää voi pelastaa hävityksestä yllämainituilla suo- 
jeluskeinoilla, mutta juuri sentähden on niitä käyttämi
nen niin hyvissä ajoin kuin mahdollista, niin bauvan 
kuin mato vielä kalvailee verrattain pienellä alalla. Yh
tenä työpäivänä muutamat mieshenkilöt varmaan ehtivät 
ruiskuttaa 6—8 tynnyrinalan eli 3—4 hehtaarin alan. 
Ruiskutus toimitetaan paraiten pienellä paloruiskulla, 
joka varustetaan letkun päähän asetetulla suihkunlevit- 
täjällä.

On huomautettu, että matoja kyllä voipi hävittää 
tasaiselta maalta, vaan ei mättäisiltä niityiltä, missä ne 
voivat piiloittua korkeiden mättäiden väliin, jonne seosta 
ei arvella voivan tunkeutua. Mutta toukat eivät ole 
mättäitten välissä, vaan niitten päällä tahi pilvisellä ja 
kylmällä ilmalla niitten sisässä. Jos siis ruiskuttaniiseen 
valitsee lämpöisen päivän, jolloin madot ovat mankineet 
esiin ja ovat liikkeellä, saadaan luultavastikin tyydyttävä 
tulos sellaisellakin maalla, etenki kun seos tosiansa, kuten 
laita oli Kirkkonummella olevalla niittyosalla, näyttää 
tunkeutuvan mättäiden välisiinkin paikkoihin. Kuiten
kaan ei pidä ruiskutusta toimittaa paahtavassa auringon
paisteessa. Junkarshssa ruiskutettiin, kuten mainittiin, 
iltapäivällä, ja siitä syystä ei seuraavina päivinä voitu 
huomatakaan mitään vahinkoa heinikössä.

Wasa Tidningissä olleiden ilmoitusten mukaan on 
kauppias G. Svanljung kesäkuun 23 päivänä sanottua 
tarkoitusta varten koettanut yllämainittua emulsiota ja 
sanotaan sielläkin kaikkien matojen kuolleen ruiskute
tulla alalla.

Arvelen tässä olevan huomauttaminen, ettei tätä 
emulsiota kuitenkaan saa pitää yleiskeinona kaikenlaisia 
vahingollisia hyönteisiä vastaan. Niinpä on käynyt sei-



ville, ettei se ollenkaan tepsi niitä lehtipistiäistoukkia 
vastaan, jotka turmelevat havumetsiämme tahi puutarho- 
jemme marjapensaita*). Samoin on esim. t:ri J. Stenbäck 
kirjallisen ilmoituksen mukaan turhaan koettanut käyt
tää petrooli-emulsiota ruskean raatokoppiaisen (Blitopha- 
ga opctca) toukkia vastaan, jotka hävittivät hänen retii- 
sejään ja leukoijataimiaan. Taimet surkastuivat, mutta 
toukat pysyivät yhtä virheinä ja ripsaina kuin ennen
kin**). Mainitsen tästä huomauttamalla, etteivät moiset 
onnistumattomat kokeet saa hämmentää luottamusta kei
non käyttökelpoisuuteen lukuisia muita vahingollisia 
hyönteisiä vastaan. Mikä yhdellä paikkakunnalla tepsii, 
ei sen tähden välttämättömästi tepsi toisella, vaan jokaista 
eri hyönteislajia vastaan täytyy etsiä sopivin hävitys- 
keino. Norjan maanviljelys-hyönteistutkija W. M. Schöyen  
huomauttaa erittäin petrooli-emulsion suhteen, että koke
mus on osoittanut sen olevan yhden parhaimmista ja so- 
veliaimmista hyönteisiä kuolettavista aineista, joita tätä 
nykyä on käytettävänämme***).

Paitsi hiilirikkiötä ja petro oli-emulsio ta olen kokeis
sani niittymatojen hävittämiseksi käyttänyt u^yöskin an- 
tinonniinia ja pariisinvihreätä.

Sittekun Saksassa oli päästy selville siitä, että ko
keet flasherialla ja muskardiinilla kuolettaa nunnaperhosia

*) Havupistiäisten ( Lophyrus) toukkia on Norjassa menestyksellä 
kuoletettu tuonnempana mainitulla antinonniinilla, 1 kilo antinonniinia 
800 litraa kohden vettä. (W . M . Schöyen, Beretning om Skadeins. o. 
Plantesygd. i 1893, siv. 23- Kristianiassa 1894. Zeitsehr. fur Pflan- 
zenkrankh. III, siv. 268). Karviaispistiäisen ( Nematus ribesii) toukkia, 
jotka yliopp. A . Thesle/Jin ilmoituksien mukaan eivät myöskään vahin
goitu petrooli-emulsiosta, voidaan hävittää sekä Vs %  antinonniini-liu- 
voksella (Schöyen, Beretn. j .  n. e. sivu 20), että pensaita ruiskutta
malla tuonnempana mainittavalla pariisinvihreällä (Ruotsin maanvilje- 
lys-hyönteistutkijan S . Lampan tekemäin kokeiden mukaan).

**) Ruskean raatokoppiaisen toukkia, jotka kesällä 1894 myöskin 
ovat turmelleet juurikkaviljelyksiä, kuoletetaan Ranskassa edellä mai
nitulla hiilirikkiö-seoksella joka ei kuulu vahingoittavan kasvia. Maan
viljelys-hyönteistutkija S. Lampa suosittaa pariisinvihreätä, 52 grammaa 
45 litraan vettä. (Meddel. fr. K. Landtbruksstyrelsen N:o 2 är 
1893 (N:o 11), siv. 22).

***) Beretn. om Skadeins. o. Plantesygd. i 1892, siv. 27.
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eivät jättäneet toivottavia tuloksia, koettivat professorit t:ri 
C. O. H arz  ja t:ri TV. v. M iller toukkia vastaan käyttää 
joukon erilaisia vedessä liuvennettuja kemiatuotteita. 
Niistä osoittautui toki vain yksi ainoa valmiste, orthodi- 
nitrokresolikalio, jota ent. Bayer ja K:nin tehtaat El- 
berfeldissä olivat laskeneet kauppaan antinonniinin ni
mellä, täysin tehoisaksi nunnap erhosen toukkaa vas
taan. Koska se kuivana räjähtää, käytetään sitä ainoas
taan taikinana, johon lisätään suopaa ja glyseriiniä, 
joten räjähtämistä estetään. Aluksi käytettiin sitä pal
jaaltaan veteen liuvennettuna. Seoksessa oli 1 kilo an- 
tinonniinitahdasta ja 300—400 litraa vettä. Mutta lisää
mällä antinonniiniin mustaa suopaa (n. s. „Schmierseife/äu) 
ja x/2 kiloa alkoholia nousi aineen teho melkoisesti, joten 
se suhteessa 1: 1200 tai 1: 1500 tuotti tuhon useille hyön
teisille, esim. puuntäille ja niiden kaltaisille loishyöntei- 
sille. 500-kertaisesti ohennettuna tappaa antinonniini 
nunnaperhostoukat 12— 24 tunnissa ja 1000-kertaisestikin 
ohennettuna kuoletti se noin kolmanneksen niistä. Nor
jassa on tätä keinoa, kuten jo ennen on mainittu, menes
tyksellä käytetty 800 kertaa miedonnettuna L oph yru s-la
jin toukkia vastaan, joihin ei petrooli lainkaan vaikutta
nut, sekä karviaislehtipistiäisiä vastaan, jotka niin usein 
meilläkin kalvavat lehdet marjapensaistamme. Herra TT. 
M. Schöyen on tällä aineella tappanut kaalimatojakin *). 
Sillä näkyy siis olevan hyvä tulevaisuus, koska se näet 
samalla on osoittautunut tehokkaaksi sienien hävittämi
seen sekä oivalliseksi puhdistus- ja kyllästytysaineeksi 
Koska sitä käytetään niin vahvasti miedonnettuna kas
vien ruiskuttamiseen, sitä tuskin voi pitää myrkyllisenä, 
jos vaan juuria ei kosketeta.

Yllämainitulta kauppatoiminimeitä Elberfeldissä tila
sin minä antinonniini tahdasta, ja siitä valmistettiin seok
sia, joissa oli 1 osa antinonniinia sekä 200, 300, 400 ja

*) Om anvendelsen a f insekt- o g  sopfordrivende Midler i Have- 
bruget. Foredrag i «Havedyrkningens Yenners,, Generalforsamling 24:de 
Oktober 181)3, siv. 8.
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500 osaa vettä. Kun niitty matoja ruiskutettiin kahdella 
ensimmäisellä seoksella, kuolivat ne parissa minuutissa, 
kolmatta seosta käyttäissä 20—30 minuutissa. Sitä 
vastoin suhteessa 1: 500 valmistettu seos ei välittömästi 
vaikuttanut toukkiin. Kokeet tehtiin lasipöntöissä. Koska 
minulla silloin oli epätäydelliset ilmoitukset kuoletusai- 
neen käyttämistavasta, arvelin minä, että antinonniinin 
pitäisi vaikuttaa samoin kuin petrooli-emulsion ulkoapäin 
hyönteiseen. Tarkoituksena on kuitenkin sillä myrkyttää 
niiden ravintoa ja siten kuolettaa hyönteiset, joka ei vai
kuta niin väleen, vaan vasta tuntikausien kuluttua.

Sisään tuotuna on antinonniini kuitenkin niin kal
lista, ettei sitä voida käyttää niittymatoa vastaan: pie
nemmissä viljelyksissä voi se kyllä olla suureksi hyödyksi, 
kuten esim. puutarhoissa j. m. s. Antinonniinin hinta 
oli näet valmiiksi sisäänpakattuna ja tullattuna Pietarissa 
(Th. Zimmerman ja K:ni) 3 ruplaa 30 kopeekkaa ( =  8 
markkaa 75 penniä) kilo, jos 20 kiloa sisältävä astia tilat
tiin. Siihen tulee, että heinää ruiskuttaessa täytyy kat
soa, että seosta ruiskutetaan aivan yhdenmukaisesti ja 
vihmoavalla suihkulla, koska se voipi vahingoittaa juu
ria, jos sillä maata valutetaan. Saadakseni jonkinlaista 
kokemusta tässä suhteessa, valutin muutamia nuorella 
timofcei-oraalla ja kirkkaassa auringonpaisteessa olevia 
paikkoja 1 osalla antinonniinia ja 400 osalla vettä. Muu
taman päivän kuluttua olivat nämät ihan keltaiset ja 
ikäänkuin palaneet. Varttuneempikin siimeksessä kasvava 
heinä turmeltui tästä, vaikka vaikutus oli vasta myöhem
min nähtävissä *).

Toisia keinoja, jotka tarkoittavat ravinnon myrkyt
tämistä ja niinmuodoin sisältäpäin vaikuttavat vahingol
lisiin hyönteisiin, ja joiden tehoisuutta siis ei myöskään 
heti voi havaita, ovat pariisinvihreä ja lontoonpurpura.

*) Nämät kokemukset älkööt kuitenkaan millään ehdolla es
täkö käyttämästä antinonniinia puihin ja  pensaisiin, joiden juuria aina 
voi suojella ruiskuttaessa.
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Pariisin vihreä, jota kuten tunnettu käytetään värien 
valmistukseen, on kemiallinen yhtymä arsenikista ja ku
parista, samoin kuin lontoonpurpura, jota saadaan lisä- 
tuotteena aniliinivärejä valmistettaessa, syntyy arsenikin 
ja kalkin kemiallisesta yhdistyksestä.

Näitä aineita on viime aikoina ruvettu käyttämään 
erinomaisen} paljo vahingollisia hyönteisiä vastaan, ensin 
Amerikassa, sitten Australiassa ja sen jälkeen pääasialli
sesti Englannissa. Näitten avulla saatiin vihdoin urakka 
tuosta kuuluisasta kolorado-kuoriaisesta ja amerikalaiset 
hedelmänviljelijät pitävät tätä nykyä hedelmäpuitten ruis
kuttamista pariisinvihreällä yhtä tärkeänä toimena kuin 
niiden lannoittamisen. Sen kautta ovat he saattaneet 
olot sille kannalle, että kuten eräs Pohjoisamerikan ete- 
vimmistä valtion hyönteistutkijöistä, professori L itn er  lau
suu, madonsyömiä omenia nyt voidaan pitää hedelmän
viljelijän häpeänä sekä tietämättömyyden ja puolustamat- 
toman huolimattomuuden todistuksena.

Käytettäissä sekoitetaan 1U kiloa pariisinvihreätä 
tahi lontoonpurpuraa 400 tai 500 litraan vettä, johon 
tavallisesti liitetään vähäsen kalkkia, jossa tapauksessa 
saattaa olla varmempi siitä, etteivät lehdet turmellu. 
Yleensä näytään pitävän pariisinvihreätä parempana, 
vaikka lontoonpurpura on huokeahintaisempaa ja keve- 
ämpää, joten se ei niin pian laskeudu pohjaan ruiskutta
essa. Nämät aineet eivät näet liukene veteen, jonkatähden 
nestettä on pitäminen liikkeessä kaiken sen aikaa, jona 
ruiskutus tapahtuu, joten pulveri yhdenmukaisesti jaka
utuu siinä.

Ei ole pariisinvihreäkään kallista. 100 grammaa 
maksaa vain 50 penniä. Kustannukset 1 hehtaarin ruis- 
kuttamiseksi voidaan siis laskea nousevan korkeintaan 2 
markkaan 50 penniin, siis vielä paljoa halvemmaksi kuin 
jos petrooli-emulsiota käytetään ruiskutukseen.

Kirkkonummella näkyi kuitenkin oltavan vastenmie
lisiä kokeisiin pariisinvihreällä, joka, samoin kuin lon
toonpurpura, on väkevä myrkky. Pelättiin heinän myr-
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kystymistä pitemmäksi ajaksi sekä että kovia onnetto
muuksia helposti voisi syntyä sen käyttämisestä. Mitä 
edelliseen seikkaan tulee, tahdon kuitenkin huomauttaa, 
että myrkyn paljous itse asiassa tulee hyvin vähäiseksi 
niin ohennetussa seoksessa, jom m öisestä tässä on puhe. 
Englannissa sillä arvelematta ruiskutetaan ohran oraita. 
Ja Amerikassa on havaittu, että hevoset ovat syöneet 
heinää puitten alta, joita juuri on ruiskutettu panisinvih
reällä, ilman että näkyivät siitä vähintäkään kärsi
neen. Jos niittyjä ruiskutetaan noin 14 päivää ennen 
heinän niittoa, voitaneen myöskin olla varmat siitä, että 
sitä ennen koko arseniikkipeite on täydellisesti poistunut 
heinän pinnalta sateen ja tuulen vaikutuksesta. Ja niissä 
tapauksissa, jolloin heinä kuitenkin on heitettävä alttiiksi 
madoille, olisi kai mieletöntä olla koettamatta, osoitta- 
utuuko keino tepsiväksi.

Valitettavasti en voi siitä antaa varmaa vastausta. 
Yhtä niityltä otetuista koepalstoista ruiskuteltiin 18 p:nä 
k:lo 11 a. p. seoksella, jossa oli 7 grammaa pariisinvihreätä 
ja 5,5 litraa vettä. Vielä pari päivää senjälkeen oli 
paljo toukkia elävinä sanotulla palstalla. Tässä kohdin 
on kuitenkin otettava huomioon se seikka, että toukkiin 
tähän aikaan jo oli tullut tuo ennen koteroitumista ta
vallinen matkustushalu, jonkatähden ne kukaties eivät 
syöneet samalla ahneudella kuin tavallisesti. Kun pals- 
tain ympärille sitä paitsi oli luotu vain yksinkertaiset 
ojat — josta virheestä jo varhemmin on huomautettu — ei 
hyönteisiä, jotka ulkoapäin tullen eivät olleet nauttineet 
myrkytettyä heinää, täysin voitu estää koepalstalle tun
keutumasta.

Kokeet pariisinvihreällä pitäisi sentähden, milloin 
vaan tilaisuutta tarjoutuu, toistettaman sopivalla het
kellä ja huolellisesti eroitetulla alalla. Mitä itse ruiskutta
jalle tarjona olevaan vaaraan tulee, täytyy hänen, koska tun
tee aineen myrkyllisyyden, meidän maassamme yhtä hyvin 
kuin muualla voida kavahtaa varomattomasti pitelemästä 
sitä. Sen ohessa tulee häntä välttämättömästi muistuttaa
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aina ruiskuttamaan myötätuuleen. Tässäkin tapauksessa 
on paras kasvien tähden olla ruiskuttamatta kirkkaassa 
auringonpaisteessa *).

Tähän lopetan selonteon niistä aineista, joita olen 
käyttänyt kokeissani hävittää niittymatoja. Toistaiseksi 
on petrooli-emulsio niistä käytännöllisin. Mutta sen on 
ehkä pariisinvihreä vastaisuudessa tunkeva syrjään, koska 
jälkimäinen ainee hinnaltaan on paljoa huokeampi. Koska 
toivon aihetta on olemassa, että meidänkin maahamme 
tulee perustettavaksi hyönteistieteellinen koeasema, voipi 
toivoa, että kysymys puheena olevan aineen käy työllisyy
destä on ratkaistuna ennenkuin uusi niittymatohävitys 
kohtaa maatamme.

I I I .

Tutkimuksia niittymadon tuhotöistä.
Ensimmäisessä kirjasessani niitty madosta, joka vuon

na 1892 ilmestyi painosta K. Talousseuran kustannuksella, 
mainitsin saatujen ilmoitusten nojalla, joita oli koottu 
suuresta osasta maatamme, että mato paikottain oli hä
vittänyt apilastakin. Kauhajoella olin minä tilaisuudessa 
näyttämään, ettei tämä koske ainakaan valkoapilaa, vaikka 
madot olivat olleet kolme vuorokautta ruuatta**). Kirk
konummella saatoin nyt todistaa, että toukat, joille kah
teen vuorokauteen ei oltu annettu mitään ravintoa, siitä 
huolimatta eivät kahtena seuraavana päivänä lainkaan

*) Pariisinvihreän ja  lontoonpurpuran suhteen sekä niiden 
käyttämisestä vahingollisten hyönteisten kuoletusaineena katso W. M. 
Schöyen, Om Anvendelsen a f insekt- o g  sopfordrivende Midler i Have 
bruget, sivv. 6— 8.

**) Niittymato II, sivu 10.
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koskeneet puna-apilaan, jota niille annettiin säiliöihin*). 
Koska vanhastaan on tunnettu, että madon ruokana 
pääasiallisesti ovat heinäkasvit, perustunevat näidenkin 
havaintojen nojalla kaikki ilmoitukset niittymadon ryh
tymisestä apilapeltoihin erehdykseen ja siihen, että niitty- 
madon toukkia on sekoitettu jonkun muun hyönteisen 
toukkiin**). Niitä seutuja, jotka kärsivät niittymatojen 
tuhotöistä ja joiden maanlaadussa apilas hyvin menestyy, 
pitäisi vastedes suuremmassa määrässä käyttää sanotun 
heinäkasvin viljelemiseen.

Useiden ilmoituksien mukaan olivat niittymadot 
vain vähässä määrin hävittäneet alopekurus-heinää. Koska 
tätä heinää ani harvoin viljellään Pohjanmaalla, en jou
tunut tilaisuuteen siellä tarkastamaan, olivatko nämät tie
donannot luotettavia. Kuitenkin havaitsin minä nyt 
Kirkkonummella, että alopekurus-korret olivat jääneet 
koskematta kaikilla matojen hävittämillä niityillä. Kun 
suoraan koetin antaa säiliöissä oleville madoille alopeku- 
rusta ravinnoksi, kävivät ne kyllä heti heinäin kimppuun, 
mutta söivät toki huonolla halulla verraten eräässä toi
sessa pöntössä oleviin toukkiin, joita ruokittiin kastikais- 
heinillä. Tähän käytettiin suoraan niityltä otettuja ma
toja. Sentähden on luultavaa, että niittymadot eivät tur
mele alopekurusta, jos vaan muun lajista heinää tarjoutuu 
niille syötäväksi, kun taas aikaisemmista kokeista on käynyt 
selville, että madot ahneesti syövät esim. timoteitä***).

Toinen heinäkasvi, johon niittymato ei myöskään 
kajoo, on tuoksusimake, Anthoxanthum  odoratum . Eräällä 
niityllä Junkarshn tilalla oli toukka matanut eräälle le
veähkölle tuoksusimaketta kasvavalle alalle saakka, mutta 
ei ollut jatkanut hävitystyötään toisella puolen sanottua

*) Samalla tapaa nälässä kiusatut toukat alkoivat sitä vastoin 
heti kalvaa timoteitä.

**) Muutamissa paikoin Eteläsuomessa on erään kääriäis-per- 
hosen ( Tortrix palsana) toukka viimeisinä vuosina hävitetty t vil
jeltyjä  nurmia, turmellen sekä timoteitä että apilaa. Tästä enemmän 
tuonnempana.

***) Niittymato II, siv. 9.
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alaa. Eräällä toisella, Gersön tilaan kuuluvalla niityllä oli
vat madot tunkeutuneet samallaisen edelleen vihantana 
ja vahingoittumattomana olevan tuoksusimakepalstan läpi, 
mutta* jälleen pitkittäneet tuhotöitään, niin pian kuin 
tämä loppui ja kastikaista jälleen tarjoutui syötäväksi. 
Pöntöissä tehdyt kokeet osoittivat, että mato tosin mais
toi tuoksusimaketta, mutta söi sitä hyvin vähässä mää
rässä.

Niittymadon hävityksistä puhuttaissa sallittakoon 
minun lopuksi huomauttaa eräistä muista toukista, joita 
toisinaan erehdyksestä sekoitetaan niittymadon toukkiin, 
mutta joita vastaan ei sovi käyttää samoja kuoletus- 
keinoja.

Niinpä tiesivät sanomalehdet kesällä 1894 kertoa, 
että niittymadot tekivät tuhojaan Mietoisten pitäjässä. 
Vapaaherra I . A . A m inoff lähetti minulle näytteeksi näitä 
matoja, jotka nyt jo kolmatta vuotta huolettavassa mää
rässä esiintyivät Saaristen tilalla 100 hehtaarin suurui
sella alalla, enimmäkseen viljeltyä niittyä, tehden suurta 
vahinkoa*). Nämät toukat näyttivät olevan aivan toista 
lajia kuin tavalliset niittymatotoukat. Täysikasvuisina ne 
eivät ole Y2 sm. pitempiä, ovat ihan mustia pienillä jyr
kästi eroavilla, ruumiin pinnasta kohoavilla valkoisilla 
pisteillä sekä liikkuvat, kun tulevat häirityiksi, erittäin 
vilkkaasti taaksepäin kiemuroiden. Havaitsin niiden ole
van erään pienen kääriäisen, tuon jo mainitun T ortrix  
palceana-perhosen toukkia, jotka jo kerran Suomessa ovat 
esiintyneet hävittävinä matoina, nimittäin Viksbergin 
tilalla Paimiossa, missä ne kesällä 1892 turmelivat 10,5 
hehtaarin alan timoteitä ja apilasta.

Noudattaen kirjasessa „Niittymato I IU sivulla 8 lau
sumaani ajatusta, että niittymadot oikeastaan oleksivat ja 
kehittyvät kastikaismättäissä, oli vapaaherra Aminoff nii
tyiltään perkkauttanut ja poltattanut kaikki kastikaismät-

*) 38,000 kiloa heiniä vuotta kohden arveltiin täten menneen 
hukkaan.
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täät. Tämä varokeino lienee kuitenkin tässä tapauksessa 
ollut aivan tarpeeton, koska kastikaisheinä ei lainkaan 
ollut näyttänyt olevan mieliruokaa näille toukille. Tämän 
oli jo havainnut herra v. *Wendt Yiksbergissä, ja veljeni, 
maisteri E . R eu ter, joka kävi Mietoisissa, määräpaikassa 
tarkatakseen tätä uutta „niittymatoau, havaitsi siellä, 
että vanhemmat, pääasiallisesti kastikaista kasvavat nur
met olivat melkein kokonaan koskemattomia. Sitävastoin 
hävittää se timoteitä, alopekurusta, apilasta ja useita 
muita kasveja; se on siis enemmän polyfaagi elikkä suur- 
syöjä kuin tavallinen niitty mato, joka kalvaa yksinomaan 
heinälajeja. Vastoin tätä ei se ryhdy vaelluksiin eikä 
liiku vapaasti ympäri, vaan viettää enimmän aikansa hil
jaisuudessa pesässä, jonka kukin toukka valmistaa itsel
leen monella vaihtelevalla eri tavalla kutomalla yhden 
taikka useamman lehden enimmiten putkenmuotoiseksi 
koteloksi. Täten täysin suojeltuna kalvaa toukka kote
lon seiniä, syöden sisältäpäin lehtien pehmeämpiä ku
doksia, mutta jättää aina lehti-suonet ja lehtien taka
puolisen keton eheiksi, joten toukka edelleen nauttii yhtä 
täydellistä suojaa kuin äsken laitetussa pesässä. Kun ra
vinto alkaa käydä vähiin, valmistaa se istelleen uuden 
pesän ja täten voipi kukin toukka hävittää suuren mää
rän lehtiä. Ainoastaan lämpöisinä ja auringon valoisina 
päivinä jättävät ne pesänsä ja näyttävät pääasiallisesti 
silloin paraikaa olevan vereksien lehtien haiussa perus
taakseen uusia pesiä*). Jos ylimalkaan mieli onnistua 
jollakin tavoin ehkäisemään tämän toukan tuhotöitä, 
tulee siihen kai ryhtyä sellaisina päivinä. . Toukan omi
tuinen suojeltu elintapa näyttää toki tekevän melkein 
mahdottomaksi sitä vastaan käyttää kuoletuskeinoja, ne 
kun näet eivät voi pystyä siihen. Ehkä kuitenkin olisi 
syytä koetteeksi käyttää pariisinvihreätä.

Paitsi tätä toukkaa löytyi Saaristen niityillä, vaikka 
vähemmässä määrässä, toinenkin vähäistä lyhyempi ja

*) E . Reuter: Skadeinsekter pä timotej och alopekurus (Nya 
Pressen 1891, n:o 191).

3
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paksumpi, mustanharmaa ja karvainen toukka, joka oli 
takajalkoja vailla ja jota vapaaherra Aminoff myöskin 
lähetti näytteeksi. Tämä toukka, erään mustan Adim onia  
tanaceti-kuoYmisen toukka, oli minulle vanhastaan tuttu 
Kirkkonummella tekemistäni kokeista, missä se veti maan
viljelijäin huomion puoleensa lukuisin määrin esiinty
mällä sikäläisillä niityillä. Tästä hyönteisestä mainitsee 
myöskin maanviljelyshyönteistutkija S. Lampa K. Maan- 
viljelyshallitukselle antamissaan vuosikertomuksissa vuo
silta 1891 ja 1892. Hän sanoo sen lukuisasti esiintyvän 
heinänurmikoilla sekä myöskin hävittävän nauriinlehtiä. 
Kun Junkarshn tilan haltija maanviljelijä Aberg huoma
utti minulle tätä toukkaa ja minä sen johdosta aloin lä
hemmin tarkata sen toimintaa, havaitsin minä, että se 
hyvin harvoin istuutui heinän korsille, vaan enimmiten 
rupesi pyörtänänpöllöihin (AcMllea millefolium), jonka hra 
Lampa’kin oli havainnut, suolaheiniin (R um ex acetosa), 
y. m. Veljeni, joka oli seurannut sen elamoimista Saa
risten tilalla, ilmoittaa kuitenkin, että se siellä kalvoi 
pieniä ympyriäisiä reikiä timoteihin ja apilaaseen, mutta 
ettei se toki esiintynyt niin lukuisana, että olisi yoinut 
sanoa sen tuottaneen varsinaista tuhoa. Kuitenkin ovat 
sanomalehdet kertoneet eräästä mustasta, karvaisesta tou
kasta Adimonia-toukan suuruutta, joka Kemiössä, Västan
fjärdin kappelissa, on tehnyt huomattavaa vahinkoa nii
tyillä.

Lopuksi mainittakoon, että sanomalehtien ilmoituk
set niittymatojen esiintymisestä Porvoon pitäjässä, vel
jeni asianlaitaa tutkittua, on näyttänyt riippuvan sekoi
tukseen perustuvasta erehdyksestä, joka ei ole tavatonta 
Pohjanmaallakaan. Olen jo kirjasessani „Niittymato I I U 
sivulla 12 maininnut näistä madoista, kaalivaaksiaisen 
(T ipula oleracea) toukista, jotka usein lukuisin määrin, 
etenkin sammaleisilla niityillä, kalvailevat lieinänjuuria.

Olen tässä maininnut näistä eri „ niittyni atou-lajeista, 
huomauttaakseni kuinka tärkeätä on kussakin eri tapauk
sessa ottaa selkoa siitä, mikä laji milloinkin on hävityk-
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sen syynä, koska erilaisia toukkia vastaan täytyy käyttää 
niiden eriäväisiin elintapoihin sovitettuja kuoletuskeinoja. 
Jos käytetään sopimattomia kuoletusaineita, voivat ne 
helposti, koska tietysti eivät tuota mitään huomattavaa 
tulosta, aivan syyttä joutua huonoon maineeseen ja me
nettää luottamuksen, jonka ansaitsisivat käytettyinä niitä 
vahingollisia hyönteisiä vastaan, joita varten ne oikeas
taan ovat.

Edellämainitut tosiasiat todistavat puolestaan hyön
teistieteellisen koeaseman ja maanviljelyshyönteistutkijan 
tarvetta, joiden puoleen peltomies ahtaina aikoina voisi 
kääntyä.

I V .

Yhteenasetelma.
Tulokset niittymadon elinsuhteita ja sen hävitysten 

ehkäisemiskeinoja koskevista tutkimuksista voipi supistaa 
seuraaviin lauselmiin.

1. Perhoset parveilevat hävitysvuosina suurissa 
joukoissa niityillä heinäkuussa ja alku-elokuussa k:lo 3 
ja 8 välillä aamuisin.

2. Heinänkorsille vähän matkaa juuresta lasketuista 
munista usein jo elokuussa sikiytyneet toukat talvehtivat 
heinämättäissä. Mutta useilla seuduin, etenkin pohjai- 
sempana olevilla, eivät toukat esiinny munista syksyllä, 
vaan munat säilyvät talven yli ja kehittyvät toukiksi 
vasta seuraavana keväänä. (Niittymato II, sivv. 6 ja 7).

3. Hävitykset alkavat harvoin käydä huomattaviksi 
ennenkuin kesäkuussa ja ovat toukat silloin jo sangen 
suuria.

4. Kastikais- eli nurmilauhamättäät (A ira  ccespitosa) 
ovat kaikkialla niittymadon varsinaisena pesäpaikkana. 
Niissä se syntyy ja kehittyy (Niittymato II, siv. 8).
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5. Näistä leviää mato timotei-, kaura-, ohra- ja 
ruisvainioillekin; erittäin suurella ahneudella kalvaa se 
timoteitä (Niittymato II, siv. 9).

6. Sitävastoin säästää se alopekurusta eikä näy 
lainkaan ryhtyvän tuoksusimakkeeseen (Niittymato III, 
siv. 31).

7. Se ei koskaan hävitä apilasta, ei valkoapilasta 
(II, siv. 10) eikä puna-apilasta (III, siv. 30).

8. Talven yli säilyneet munat eivät vahingoidu 
siitäkään, että niitty keväällä lasketaan veden alle kol
men tai neljän viikon ajaksi (II, sivv. 6 ja 7).

9. Madot, veteen upotettuina, kykenevät vähin
tään vuorokauden ajan vastustamaan sen kuolettavaa vai
kutusta, ja todennäköisesti vieläkin kauemmin piiloutu
malla mättäisiin tulvan kestäessä (II, siv. 7).

10. Kun matojen lukumäärä on noussut korkeim- 
milleen, mikä tavallisesti tapahtuu kolmantena tai nel
jäntenä hävityskauden vuotena, syntyy useastikin tuo n. 
s. toukkarutto (flasheria), joka muskardinin ja loisliyön- 
teisten kera kuolettaa suurimman osan madoista ja tekee 
lopun enem mistä hävityksistä.

11. Flasheria on muutamissa tapauksissa, jolloin 
toukkien vastustuskyky syystä tai toisesta on heikennyt, 
kovin tarttuva tauti, jonka niittymadoissa vaikuttaa eräs 
lyhyt, molemmista päistään pyöreä basilli, joka ravinto- 
gelatiinissä viljeltynä tavallisessa huoneen lämmössä hyvin 
nopeaan kasvaa ja siinä, levittäen ilettävää hajua, saattaa 
gelatiinin liukenemaan.

12. Flasheriaa voipi vaikeudetta synnyttää labora
toriossa siten, että toukkia kasvatetaan oloissa, jotka hy- 
gienisessä suhteessa ovat niille vahingollisia (II, siv. 
18 seur.).

13. Basillia voipi puhtaaksi viljelemällä yli vuoden 
ajan pitää elinvoimaisena ja tartutuskykyisenä (III, siv. 13), 
ja sillä saattaa joka kevät tartuttaa toukkia, joista uusia 
alkuviljelyksiä on saatavana,
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14. Laboratoriossa tehdyistä kokeista selviää kui
tenkin että, vaikka tämä basilli, pistämällä suorastaan 
tartutettuna, melkein varmaan korkeintaan 48 tunnissa 
tappaa toukat, toisella tapaa toimitettu tartutus tarjoo 
paljo vaikeuksia ja tavallisissa olosuhteissa ei tuota sanot
tavan loistavia tuloksia (III, siv. 13).

15. Toiveet, että ihmiselle flasheriassa tarj outuisi kuo- 
letuskeino, jota hän koska hyvänsä tarpeen vaatiessa voisi 
menestyksellä ulkona luonnossa käyttää niittymatoa (ja 
muita vahingollisia toukkia) vastaan, eivät niinmuodoin 
ole toteutuneet (III, siv. 17). Missään tapauksessa ei Ha- 
sherian keinotekoista tietä levittämistä varten tehtyihin 
kokeisiin voi panna mitään arvoa hävityksien alullaan 
ollessa.

16. Kuitenkaan ei pidä laiminlyödä pyyntiojia ja 
pyyntikuoppia luomalla niittyihin jouduttaa Hasherian 
luonnonmukaista syntymistä (III, siv. 18).

17. Pyyntiojain kaivaminen on myöskin osoittautu
nut hyödylliseksi keinoksi estää nälän takia vaeltavia 
toukkia laajemmalle leviämästä (I, siv. 56; III, siv. 18).

18. Karjan laskeminen tuhon alaisille niityille on 
keino, jota ei pidä jättää koettamatta, ei ainoastaan sen- 
tähden, että eläimet polkevat kuolijaaksi suuret määrät 
toukkia, vaan myös senkin takia, että tämän eläimillä 
polettamisen kautta flasheriaa helposti syntyy (II, siv. 20)̂

19. Niittyjen valuttaminen eli sulauttaminen ve
dellä keväisin, missä niiden pinta sellaista myöntää, on 
tepsivä keino ainoastaan jos munat jo ovat ehtineet ke
hittyä toukiksi (II, siv. 6).

20. Heinänsängen polttamista voi toimittaa aino
astaan keväällä, jolloin heinä on lakastunutta ja kuivettu
nutta, tahi muuten kovana poutavuotena. Paikka paikoin 
on tämä keino tuottanut hyviä tuloksia, mutta siinä koh
den täytyy menetellä varovaisesti. Päinvastoin ennen annet
tuja neuvoja (I, siv. 52) tulee polttamisen tapahtua päivällä, 
koska muinoin yleinen luulo että toukat olisivat liikkeellä
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enim miten yön aikaan ei ole pitänyt ryhtiänsä. Lämpöi
set, auringonvaloiset päivät soveltuvat parhaiten tähän.

21. Hävityksen alullaan ollessa ja pienemmillä 
aloilla, joilla madot ovat vahvasti enentymässä edelleen 
levitäkseen, on niittyä ruiskuttaminen petrooli-emulsiolla 
(III, siv. 24). Tähän voisi käyttää kenties pariisinvihre- 
ätäkin (III, siv. 29). Kalkin siroittamisesta niitylle ei 
ole ollut toivottua hyötyä. Missä keittosuolaa on levi
tetty niitylle, ei hra 8. Lampaan mukaan tosin ole ollut 
toukkia nähtävänä, mutta heinä oli palanut ruskeaksi 
suolan vaikutuksesta ja sen juuret olivat luultavasti 
myöskin saaneet kuolettavaisen vamman.

22. Paras keino sekä munien että toukkain kuolet
tamiseksi on kuitenkin aina niitynsängen kyntäminen, 
missä toukkia löytyy, etenki jos va’on harjat äkeellä aje
taan umpeen.

23. Jos kyntöä toimitetaan syksyllä, jolloin munat 
on laskettu, ei ole kyntäminen sinä vuonna hävitettyjä, 
vaan vielä vihantana olevia nurmia, jos mieli ehkäistä 
hävityksen leviämistä seuraavana vuonna, koska munat 
ovat tavattavina vihannoivilla nurmilla, kun taas tuhon- 
alaiset nurmet seuraavana vuotena kasvavat runsaasti 
heinää (II, siv. 10).

24. Vastaisia tuhoja vältettäisiin ehkä siten, että 
lauha elikkä kastikainen juurineen hävitettäisiin ja muita 
sopivampia heinälajeja, esim. timoteitä, kylvettäisiin sijaan, 
mikä heinälaji, vaikka madot sitä kalvailevatkin, ei kui
tenkaan tarjoo samaa suojaa munille, toukille ja kote- 
roille, kuin kastikaismättäät (II, siv. 8). Yleisemmin so
pisi viljellä apilasta niillä seuduin, joissa tämä käy laa
tuun.

25. Ensi sijassa on kuitenkin pantava toimeen sel
lainen kasvuvuoroitusjärjestelmä, jonka noudattaminen 
vaatii usein uudistuvaa niittynurmien kyntämistä. Ruot
sista on saatu esimerkkejä useista maatiloista, joilla kas- 
vujärjestystä tarkoituksen mukaisesti on vaiheteltu ja jotka 
melkein kokonaan ovat päässeet niittymatojen tuhotöistä,
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vaikka naapurien heinänurmet ovat olleet perinpohjin hä
vitettyinä*).

Lopuksi on huomauttaminen, miten tärkeätä on, 
että kaikki maanviljelijät madon tuhoamalla seudulla 
suostuvat yhtenä miehenä ryhtymään toimiin hävityksiä 
vastaan käyttämällä tarjona olevia kuoletuskeinoja. Jos 
vain yksi tai harvat käyttävät niitä, niin kehittyvät tou
kat kuitenkin kaikissa tapauksissa muitten niityillä per
hosiksi, jotka toimellisempien ponnistuksista huolimatta 
levittävät uusien hävityksien siemeniä niin hyvin toisen 
kuin toisenkin vielä vahingoittamattomina oleville tiluk
sille.

Saksassa esim. ovat kaikki puutarhanviljelijät pa- 
koitetut vuosittain noudattamaan määrättyjä varokeinoja 
hedelmäpuita vahingoittavia toukkia vastaan. Pykälä 
368 Saksan valtakunnan rikoslaissa kuuluu seuraavasti: 
„ Joka laiminlyö ryhtyä laissa määrättyihin varokeinoihin 
vahingollisia hyönteisiä vastaan, tuomitaan aina 60 mar
kan sakkoihin tahi 14 päivän vankeuteeni Kaikkien 
Preussin maakuntain poliisisäännöt velvoittavat jokaista 
puutarhanomistajaa vuosittain ennen maaliskuun loppua 
tyydyttävästi poistamaan vahingollisia toukkia puista 
„(Abraufen)i Huhtikuun alussa tarkastutetaan kaikki 
puutarhat siihen määrätyillä henkilöillä. Huolenpitämät- 
tömät saatetaan edes vastaukseen ja työ toimitetaan hei
dän kustannuksellaan.

Koska on kysymys niin laajaperäisestä, yhteistä 
hyötyä tarkoittavasta toimenpiteestä, kuin niityn anti
mien suojelemisesta täydelliseltä, laajoja aloja kohtaavalta 
hävitykseltä, pitäisi meilläkin voida antaa käsky ryhtyä 
yhteisiin toimiin moisen onnettomuuden torjumiseksi, jota 
aina suuremmassa tai vähemmässä määrässä varmaan
kin käypi estäminen. Niinpä pitäisi valvoa, että maan
viljelijät asianymmärtäväisen henkilön harkinnan mukaan

*) S. Lampa, Mcddel. fr. K. Landtbruksstyrelsen N:o 2 är 
1893 (N:o 1 1) siv. 12.
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käyttävät sellaisia kuoletusaineita, joiden on huomattu 
tuottavan todellakin taattuja tuloksia, niinkuin petrooli- 
emulsiolla ruiskuttamista, heinänsängen polttamista, muu
tamissa tapauksissa niittyjen sulauttamista, pyyntikuop- 
pain ja pyyntiojain kaivamista. Työ on toimitettava 
niskoitelevan kustannuksella, sillä ei kenenkään tule 
arvella olevansa oikeutettu kieltäytymään kohdastaan 
vaikuttamasta asian menestymiseen, joka ei koske yksin
omaan hänen itsensä, vaan myöskin useiden muitten 
maanviljelijäin onnea tai onnettomuutta. Hallituksen 
tulee runsailla apurahoilla edistää näitä toimia, jotka yk
sityiselle saattavat käydä kylläkin kalleiksi, siinä koh
din seuraten naapurimaittemme Ruotsin ja Tanskan esi
merkkiä, joitten hallitus ja valtiosäädyt eivät ole osoitta
neet sopimatonta säästäväisyyttä, milloin on ollut torju
minen niin melkoisia maanvaivoja, kuin kovia hyönteisten, 
siellä erittäin turilaan, tuottamia hävityksiä. Todistuk
seksi siihen, kuinka Tanskassa menetellään sellaisissa ta
pauksissa, mainittakoon, että vuonna 1887 turilaiden hä
vittämiseksi käytetyistä, 662,018 kruunuun 43 äyriin 
nousevista kustannuksista valtio osaltaan suoritti 330,049 
kruunua 98 äyriä. Jos meillä niittymatohävityksien al
kaessa vuosina 1890 ja 1891 olisi ollut se kokemus näistä 
tuhoista, mikä meillä nyt on, ja jos käytettävänämme 
olisi ollut muutama satatuhat markkaa, niin järkiperäisiin 
ja järjestelmän mukaisiin toimiin ryhtymällä maamme 
epäilemättä olisi säästynyt tappioilta, joita nyt vähääkään 
liioittelematta on arvattu miljooniksi.

Paraisissa syyskuun 10 päivänä 1894.

0. M. Reuter.
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