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Hernekääriäinen on tummanharmaa, 6–7 mm perhonen, jonka 
toukka (ns. hernemato) vioittaa etenkin myöhäisiä herneitä. Pyy- 
dyksiä käytetään torjunnan tarpeen arviointiin ja torjunta-ajan tar-
kentamiseen. Feromonipyyntiä käytetään tuore-, kuiva- ja siemen-
herneviljelyksillä, mutta sille ei yleensä ole tarvetta rehuherneellä. 
Pienillä, erillään sijaitsevilla pelloilla voi pyydyksillä olla myös 
torjuntavaikutusta.

Tarkkailu: pyydykset asennetaan pellolle kesäkuun puolivälissä. 
Pyydykset kiinnitetään keppiin, latvuston sekaan. Torjunnan tar- 
vetta arvioitaessa suositellaan käytettäväksi 2 pyydystä/lohko. 
Lohkon koko voi olla 0–50 ha. Toinen pyydys sijoitetaan lähelle pel-
lon reunaa, toinen keskemmälle peltoa noin 70–100 metrin päähän. 
Hernekääriäinen leviää yleensä edellisvuoden hernepellon suunnal-
ta ja tästä syystä toisen pyydyksen suuaukko olisi hyvä kääntää 
vallitsevaan tuulensuuntaan. Toinen pyydys taas tätä vasten.
 Lennon huippuajankohdan ja torjunnan ajankohdan tarkka 
määrittäminen vaatii ansojen tarkastusta joka toinen päivä. Havai-
tuista hernekääriäisistä kannattaa pitää kirjaa. Pyydyksiä nostetaan 
sitä mukaan, kun kasvusto kasvaa. Huomioithan tämän jo pyydys-
keppiä valitessasi. Vaihda tarvittaessa uusi liima-alusta, ainakin 2/3 
liimapohjasta tulee olla tartuntakykyinen.
 Hernekääriäisen lentoajassa on alueellista vaihtelua ja siihen 
vaikuttavat niin lämpösumma, kasvustojen kehitysvaihe kuin paik- 
kakohtainen hernekääriäiskannan suuruus. Kannan suuruuteen 
vaikuttavat edellisvuoden herneenviljelyn runsaus sekä torjunnan 
onnistuminen. Hernekääriäisnaaras hakeutuu mieluiten kukkivaan 
kasvustoon, mutta jälkisato voi olla vioituksille altista, vaikka pää-
kukinta olisi jo ohi ennen hernekääriäisen lennon alkua.

Vinkkejä tarkkailuun:
• Tilaa hernekääriäisferomonit hyvissä ajoin ennen kauden alkua.
• Säilytä feromonikapselit pakastimessa niiden käyttöönottoon 
saakka.
• Pyydykset asetetaan lohkolle kalenterin mukaan 15.–20.6 
(ei kukinnan alkamisen mukaan).
• Myöhään kylvetyllä lohkolla voidaan toinen pyydys asettaa 
myöhemmin, vasta kukinnan alkaessa.
• Pääsääntöisesti asetetaan toinen pyydys hernelohkon reunaan, 
josta hernekääriäisen levintäriski on suurin (edellisvuoden kuiva- 
tai rehuhernelohko).
• Huomio: tuulen alapuolella olevat edellisvuotiset hernelohkot 
voivat houkuttaa kääriäisiä jopa enemmän kuin lähempänä olevat 
tuulen yläpuoliset lohkot. Pyydyksillä on kuitenkin laaja kantosä-
de, joten myös ”väärällä puolella” olevaan pyydyksiin tulee yleensä 
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saalista, joskin määrät voivat olla pienemmät.
• Jos käytät vain yhtä pyydystä, aseta se pellon siihen reunaan, 
jonka puolella edellisvuotinen hernemaa sijaitsi.

Kynnysarvot: laskettuna yleensä kahdesta peräkkäisestä 
tarkastuskerrasta ja havainnoituna mistä tahansa pyydyksestä
• Tuoreherne: väh. 3 uutta kääriäistä
• Pakasteherne: väh. 7 uutta kääriäistä TAI yht. 14 kpl/pyydys 
(pyynnin aloittamisesta lähtien) 
• Kuivaherne: väh. 10 uutta kääriäistä 

Tuorehernetuotanto ja hernekääriäinen: tuoreherneellä herne-
kääriäisen merkitys on suurempi kuin kuivaherneellä. Sadon käyt-
tötarkoitus määrää sallitun vioituksen, yleensä tavoitteena on alle 
1 % vioitus paloissa. Tämä asettaa hernekääriäisen havainnoinnille 
tiukemmat tavoitteet. Viljelykierrosta huolimatta hernekääriäinen 
aiheuttaa ennen pitkää ongelmia, jos tuotanto on jokavuotista. 

Torjunta: kohdistetaan kuoriutuviin toukkiin, ennen kuin ne eh-
tivät kaivautua palkoihin. Torjunta tapahtuu olosuhteista riippuen 
8–12 vuorokauden kuluttua torjuntakynnyksen ylittymisestä. Tor-
juntakynnys lasketaan +10° lämpösummaa kerryttämällä 80-astee-
seen. Ruiskutuksia ei tehdä ennen kukinnan alkamista. Torjunnan 
onnistuminen vaikuttaa seuraavan vuoden hernekääriäiskannan 
suuruuteen.

Hernekääriäisriskin ennaltaehkäisy: 
• uuden hernelohkon sijoittaminen kauas edellisvuoden 
hernelohkosta
• aikaisemmat kylvöajat > aikaisempi sadonkorjuu
• aikaisempien lajikkeiden käyttö > aikaisempi sadonkorjuu
• ennen 15.7 korjatussa sadossa ei normaalikesänä ehdi esiintyä 
vioitusta juuri lainkaan
• sadonkorjuun jälkeinen hernepellon kyntö > tuhoaa toukat 
(erityisesti jos hernekääriäisvioituksia on havaittu sadonkorjuun 
aikana)
• harson käyttö herneen kukinnan ja hernekääriäisen lennon 
aikana
• harson poisto aikaisintaan 10 vrk ennen sadonkorjuuta 
• Huomio: vioituksia voi syntyä myös harson alla, jos 
samalla lohkolla on viljelty hernettä jo edellisenä vuonna

Aikuinen hernekääriäinen liima-ansassa (Tuomo Tuovinen)
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