Tarkkailupyydykset omenalla
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Pikkuhedelmäkääriäisen päälento on touko-kesäkuun vaihteessa. Pikkuhedelmäkääriäinen on aikuisena noin 5 mm, mustanruskea, siivenkärjistään heikosti punertava. Naaraat munivat jo kukinnan alussa
omenan lehtiin. Toukat kuoriutuvat raakileiden alkaessa kehittyä.
Ruskea ulostekasa raakileen pinnalla on merkki
pikkuhedelmäkääriäisen toukasta. Pikkuhedelmäkääriäisten feromonipyydykset asennetaan aivan kukinnan alussa (1 pyydys/lohko). Pyydys sijoitetaan lohkon keskiosiin. Isolla lohkolla suositellaan käytettäväksi 1–2 pyydystä/ha.

kuvat: Tuomo Tuovinen / MTT

Omenakääriäinen aloittaa lentonsa, säistä riippuen,
touko–kesäkuun vaihteessa. Päälento ajoittuu kesäkuulle. Lämpiminä kesinä saattaa elokuussa esiintyä
osittainen toinenkin sukupolvi. Omenakääriäisen
feromonipyydykset asennetaan omenan kukinnan
alussa. Pyydyksiä käytetään 1–2 pyydystä/ha. Uusi
feromoni asetetaan pyydykseen noin 6 viikon kuluttua ensimmäisestä.
Kun havaitaan selvä lentohuippu (yli 5 kääriäistä/
pyydys/2 vrk) iltalämpötilojen (klo 22) ollessa selvästi yli 15°C, voidaan muninnan katsoa alkaneen. Noin
10–12 vuorokautta lentohuipun jälkeen alkavat ensimmäiset toukat kuoriutua.

Lustokuoriainen on tarha‐ ja aluekohtainen kasvintuhooja. Naaras kaivaa puuhun ns. emokäytävän, jonne se munii. Munista kuoriutuvat toukat syövät emon
käytävään istuttamaa sienirihmastoa.
Lustokuoriaisten pyyntiin tulee ryhtyä jo huhtikuussa, ennen lämmintä (15–20°C) sääjaksoa. Pyyntiä
jatketaan kesäkuulle saakka. Alkoholipulloon (esim.
Lasol, 50 % liuos) tehdään naulalla reikiä, pullon ympärille teipataan siniansa ja koko komeus ripustetaan
vielä puna‐ansaan. Lustokuoriaisen tarkkailussa pyydyksiä asetetaan 1 kpl/ha (metsänpuoleiselle reunalle), torjunnassa pyydyksiä tarvitaan 10–15 kpl/ha.
Toisinaan pyydyksiin jää kiinni myös pölyttäjiä.
Jos haluaa varmistaa että pyydykset eivät houkuta
kuoriaisia metsästä omenatarhaan, kannattaa pyydykset sijoittaa tarhan läheiseen metsänreunaan.
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Myöhempi vioitus: omenan pinnassa on tummia
laikkuja, joiden keskellä
on vaalea täplä ja pieni
reikä.

Kasvustoa on tarkkailtava mahdollisten vioitusten
varalta. On myös ehdottomasti syytä seurata pihlajanmarjakoitiedotuksia MTT:n Kasper-palvelusta:
www.mtt.fi/kasper

kuvat: Tuomo Tuovinen / MTT

Pihlajanmarjakoin päälento on yleensä kesäkuun
lopulla. Naaras munii omenan raakileen pinnalle ja
munasta kuoriutuva toukka kaivautuu omenaan.
Yhdessä raakileessa voi olla useita toukkia. Pihlajanmarjakoilla on vain yksi sukupolvi vuodessa.
Pihlajanmarjakoin feromonipyydykset asennettaisiin omenan kukinnan loppupuolella.
Pihlajanmarjakoin torjuntatarve onkin arvioitava
paikallisesti perustuen mm. pihlajan kukintaan sekä
mahdollisiin omenan raakilevioituksiin. Ensimmäinen
merkki vioituksesta on pistemäinen reikä kuoressa,
josta tihkuu pisara kasvinestettä. Alkavia vioituksia
kannattaa seurata etenkin lohkojen reunaosista.
Pihlajanmarjakoin alkava
vioitus näkyy vioituskohdasta tihkuvana nestepisarana.
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TUHOLAINEN

PYYDYSTEN ASENNUS

LENTOAIKA

Hedelmäpuut
Omenakääriäinen*
Pihlajanmarjakoi**
Pikkuhedelmäkääriäinen
Versokääriäinen***
Luumukääriäinen
Ruostekääriäinen

Kukinnan alkupuolella
Kukinnan loppupuolella
Ennen kukinnan alkua
Kesäkuun puolivälissä**
Kukinnan loppuessa
Kesäkuun puolivälissä

Toukokuun loppu – elokuu
Kesäkuun alku – elokuun alku
Toukokuu – kesäkuu
Kesäkuun puoliväli – elokuu
Kesäkuun alku – heinäkuun loppu
Kesäkuun loppu – elokuu

Marjapensaat
Herukansilmukoi
Herukkalasisiipi
Vattulasisiipi

Kesäkuun puoliväliin mennessä
Kukinnan päätyttyä
Kesäkuun alussa

Kesäkuun loppu – elokuun alku
Kesäkuu – heinäkuu
Kesäkuu – elokuu

Vihannekset
Hernekääriäinen
Kaalikoi
Sipulikoi

Kesäkuun puoliväliin mennessä
Kesäkuun alkupuolella
Kesäkuun puolivälissä

Kesäkuu – heinäkuu
Kesäkuu – elokuu
Kesäkuu – elokuu

* Omenakääriäisferomoni tulee vaihtaa noin
6 viikon kuluttua ensimmäisen feromonihaihduttimen asentamisesta. Yhden feromonin teho ei riitä koko kesäksi.
** Tarkkaile myös pihlajan kukintaa: jos pihlaja kukkii kuluvana kautena vähän, vioitusvaara omenalla on suuri, koska naaraat hakeutuvat pihlajamarjojen katovuotena munimaan omenalle.
*** Saalis antaa arvion seuraavan kevään
torjuntatarpeesta.
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