
Kirvat (Aphididae)
ja niiden torjunta tunneli- ja kasvihuonevadelmalla sekä -mansikalla 1/2 Biotus-tietokortti: kasvintuhoojat ja torjuntaeliöt (12)
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Kirvat ovat päärynänmuotoisia, pehmeäihoisia hyön- 
teisiä, joilla on usein pitkät jalat ja pitkät tuntosar-
vet. Kirvat voivat olla siivellisiä tai siivettömiä ja nii- 
den väritys vaihtelee paljon.
 Kirvat luovat nahkansa useaan kertaan ennen ai- 
kuistumistaan. Lehtien yläpinnoille tippuneet tyhjät 
kirvannahat ovatkin selvä merkki kirvoista (kuva yl- 
häällä). Kirvat käyttävät tikarimaista ja imevää suu- 
osaansa kasvinesteiden imemiseen. Ylimääräisen ra- 
vinnon ne ulostavat mesikasteena. Mesikaste tahrii ja 
toimii kasvualustana homesienille. Se on myös muura- 
haisten herkkua.

Iso- ja pikkuvattukirva 
Aikuinen isovattukirva (Amphorophora idaei) on suu- 
rikokoinen (noin 2,6–4,1 mm) ja väriltään kellanvih-
reä (kuva keskellä). Niiden jalat ja tuntosarvet ovat 
pitkät ja ne ovat päistään hieman tummuneet. 
 Pikkuvattukirva (Aphis idaei) on isovattukirvaa 
pienempi (noin 1,0–2,3 mm pituinen), väritykseltään 
sekin on kellanvihreä. Iso- ja pikkuvattukirva talveh-
tivat muna-asteena. Naaraat munivat talvimunat ver- 
sojen ala- osiin lokakuun tienoilla. Talvimunista kuo- 
riutuu seuraavana keväänä uusi kirvasukupolvi. Alku- 
keväällä havaitut kirvat ovat siivettömiä, kauden ede- 
tessä ja populaatioiden kasvaessa alkaa esiintyä sii- 
vellisiä kirvoja.
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TUOTTEET JA PAKKAUSKOOT:

Kirvavainokaiset
• BerryProtect-putkilot (vadelmalle)
• FresaProtect-putkilot (mansikalle)
• Muita vainokaisia käytettäessä: varmista kirvalaji
Kirvavainokaiset toimitetaan loisittuina kirvamuu-
mioina.

Kirvasääski (Aphidoletes aphidimyza)
• 1 000, 2 000 tai 10 000 kpl/purkki. Toimitetaan 
koteloasteena. Kantoaineena vermikuliittia.

Harsokorentotoukat (Chrysopidae sp.)
• 500, 1000 tai 10 000 kpl/purkki. Toimitetaan 
2-asteen toukkina. Kantoaineena tattarinkuorta.

Kirvojen biologinen torjunta tunneleissa ja kasvi- 
huoneissa: kysy tarkemmat ohjeet ja suunnitelmat 
Biotuksesta.



Kirvat (Aphididae)
ja niiden torjunta tunneli- ja kasvihuonevadelmalla sekä -mansikalla 2/2 Biotus-tietokortti: kasvintuhoojat ja torjuntaeliöt (12)
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Harsokorentotoukat (Crysoperla carnea)
 
Käyttö ja levitys: käyttö korjaavassa torjunnassa. Levitys 
suoraan saastuntapesäkkeisiin.
 Lievä saastunta: 5 kpl/rivimetri saastuneelle alueelle. 
Viikoittain. 
 Paha saastunta: 10–25 kpl/rivimetri saastuneelle 
alueelle. Viikoittain. 
 Hälyttävä saastunta: 25-70 toukkaa/saastuntapesäke 
viikoittain, kunnes tilanne on hallinnassa.
 Toimintaperiaate: harsokorennon toukka on varsinai-
nen kirvapeto, joka voi muutaman viikon kestävän elin- 
kaarensa aikana syödä jopa 300–600 kirvaa. Toukat alka- 
vat syödä kirvoja välittömästi kasvustoon levityksen jäl- 
keen, joten niillä voidaan vähentää kirvamääriä erittäin 
tehokkaasti ja nopeasti.
  Yleistä: harsokorento on verkkosiipisiin kuuluva 
hyönteinen. Aikuinen harsokorento käyttää ravintonaan 
pääosin siitepölyä ja mettä.

Harsokorentotoukat voivat syödä useita satoja kirvoja 
elämänsä aikana

Ku
va

: 
To

m
m

i O
ra

lu
om

a

Kirvasääski (Aphidoletes aphidimyza)

Käyttö ja levitys: pullo avataan ja jätetään suojaiseen 
paikkaan.
 Lievä saastunta: 2–6 kpl/rivimetri. 1–2 viikon 
välein. 
 Paha saastunta: 10–30 kpl/rivimetri tai/saastunta- 
pesäke 1–2 viikon välein.
 Toimintaperiaate: toimitetaan koteloina. Aikui- 
nen kuoriutuu muutamassa päivässä ja munii kirva- 
pesäkkeisiin. Munista kuoriutuu 2–3 päivän kuluttua 
toukkia, jotka alkavat syödä kirvoja. 
 Yleistä: aikuiset kirvasääsket ovat hentoja (noin 
2 ml), öisin liikkuvia sääskiä. Ne munivat kirvapesäk-
keiden läheisyyteen, elinaikanaan yhteensä 100–250 
munaa. Ravinnokseen aikuiset käyttävät ainoastaan 
kirvojen tuottamaa mesikastetta.

Kirvasääskitoukka halvaannuttaa saaliinsa 
ennen kuin ryhtyy aterioimaan.

Kirvavainokaiset 

BerryProtect-putki: vadelma
FresaProtect-putki: mansikka
 Käyttö ja levitys: Protect-putkia käytetään kirvo- 
jen ennakkotorjuntaan, ne levitetään huoneisiin heti 
taimien tunneleihin siirron yhteydessä (vainokaiset 
kestävät jopa hetkellistä pakkasta), uusintalevitykset 
joka kolmas viikko. Putket ovat käyttövalmiita: kork- 
ki avataan ja putki asennetaan tukilankoihin, erilli-
seen telineeseen tai tukikeppiin.
 Ennakkotorjunta: 1 putki/200 m2, joka 3. viikko.
 Korjaava torjunta: ei suositella. Korjaavaan tor- 
juntaan kirvasääskiä ja/tai harsokorentotoukkia.
 Toimintaperiaate: Protect-putket sisältävät 6 eri 
kirvavainokaislajia, jotka loisivat useampia vadelmalla 
ja mansikalla esiintyviä kirvoja. Loisittu kirva muut-
tuu pullistuneesi kirvamuumioksi, josta kuoriutuu 
uusi kirvavainokainen.

Loisitut kirvat ovat pullistuneita ja pinkeitä.
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