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Koisokirva (Aulacorthum solani)
• Koko: 1,8–3,0 mm
• Tuntosarvien tyvinystyt: 
selvästi erottuvat, yhdensuuntaiset
• Tuntosarvet: ruumista pidemmät
• Selkäputket: pitkät, hoikkenevat 
kärkeä kohti, kärjestä tummat

Salaattikirva (Nasonovia ribis-nigri)
• Koko: 1,7–3 mm
• Tuntosarvien tyvinystyt: 
loivemmat kuin esim. koisokirvalla
• Tuntosarvet: ruumiin pituiset
• Saastuntakohdassa usein 
monenvärisiä yksilöitä

Ansarikirva (Macrosiphum euphorbiae)
• Koko: jopa 4 mm
• Tuntosarvien tyvinystyt: loivat
• Tuntosarvet: ruumista pidemmät, 
mustat nivelkohdat
• Selkäputket ja takaruumiin kärki: 
huomiota herättävän pitkät
• Punertavat silmät

Iso ruusukirva (Macrosiphum rosae)
• Koko: 3,4–3,8 mm
• Tuntosarvet: tummat, ruumista pidemmät
• Selkäputket: mustat ja erittäin pitkät

siivetön

• Selkäputkien tyvellä selvät tummat laikut

• Takaruumiissa usein tummia raitoja 
(voivat puuttuakin) 
• Tuntosarvien ja jalkojen jaokkeet tummia

• Väri vaihtelee 
• Pitkin selkää kulkee 
muuta ruumista tummempi alue

• Siivettömät naaraat voivat olla 
väriltään lehdenvihreitä, lihanpunaisia 
tai sitruunankeltaisia 
• Pää usein tummempi kuin muu ruumis

siivellinen

• Pää ja keskiruumis tummat, takaruumiissa 
tummia laikkuja ja poikkijuovia 
• Selkäputket kärjistä tummat

• Pää ja keskiruumis tummat, takaruumiissa 
tummia laikkuja ja poikkijuovia 
• Selkäputket usein kokonaan tummat 
• Siipiään vasta kasvattavat yksilöt 
ovat usein punertavia

• Väriltään kellertävän vihreitä 
tai punertavia 
• Pää ja keskiruumis kellertävän ruskeat

• Huomiota herättävän suuri laji
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Kasvihuonekirva 
(Aulacorthum circumflexum)
• Koko: siivettömät muodot 
ovat kooltaan 1,2–2,6 mm
• Tuntosarvet erittäin pitkät 
(jopa 1,5 kertaa ruumiin pituiset)
• Selkäputket ovat vaaleat, 
kärjistään tummat 

Persikkakirva (Myzus persicae)
• Koko: 1,2–2,3 mm
• Jalat ja tuntosarvet vaaleat
• Tuntosarvien tyvinystyt: 
selvästi erottuvat, kääntyvät sisälle päin

Kurkkukirva (Aphis gossypii)
• Koko: 1–2 mm
• Tuntosarvet: 
ovat hieman yli puolet ruumiin pituudesta
• Jalat: kellertävät, mustat nilkat
• Takaruumiin kärki on lyhyt ja 
siinä on 4–7 karvaa (vertaa juurikaskirva!) 

Juurikaskirva (Aphis fabae)
• Koko: 1,5–3 mm
• Tuntosarvet: 
hieman yli puolet ruumiin pituudesta
• Mattamustia, ruskeita, oliivinvihreitä
• Jalat: kellertävät, 
mustat reidentyvet, polvet ja nilkat
• Takaruumiin kärki on tumma ja siinä on 
yli kymmenen karvaa (vertaa kurkkukirva!) 

• Takaruumiissa tumma, 
hevosenkengän muotoinen kuvio 
• Nuorilla yksilöillä kuvio voi olla 
epäselvä tai se voi puuttua kokonaan

• Väri: vaihtelee vaaleanpunaisesta 
keltaiseen ja vihertävään 
• Selkäputket usein keskeltä ja 
kärjestä hieman pullistuneet ja tummuneet

• Selkäputket: kokonaan mustat, 
lyhyehköt ja tukevahkot 
• Väri vaihtelee vaaleankeltaisesta 
tummanvihreään. Hellejaksoina saattaa 
esiintyä kellertäviä yksilöitä – mustin 
selkäputkin kuitenkin!

• Selkäputket: mustat 
• Väri: mustia tai hyvin tummanruskeita, 
selkäpuolella usein vaaleita vahatäpliä 
• Esiintyy usein tiiviinä pesäkkeinä 
(mm. persiljalla ja tillillä)
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siivetön

Siivettömät aikuiset ovat usein helpoiten 
tunnistettavia (eri lajien siivelliset aikuiset 
voivat olla hyvinkin saman näköisiä).

Kasvihuoneissa saattaa esiintyä monia 
muitakin lajeja kuin tässä kortissa olevat, 
mm. tilli-, orvokki-, orapaatsama-, minttu- 
ja kaalikirvaa. Juuristossa puolestaan eri 
juurikirvalajeja.


