
Pyydykset
Peruspyydyksissä tarkkailussa käytetään 
telttamallista pyydystä. Kokoa pyydys tait- 
telemalla. Pyydyksen pohjalla käytetään 
vaihdettavaa liima-alustaa. Irrota liima-
alustasta suojapaperi ja aseta ansa pyydyk-
sen pohjalle liimapuoli ylöspäin. 
 Sijoita feromonihaihdutin pyydyksen 
sisään pikasidontalangalla (kapseli) tai nup- 
pineulalla katon läpi kiinnittäen (silikoni- 
ja kumihaihduttimet). Kapselihaihdutinta 
ei saa avata, sillä feromoni vaikuttaa seinä- 
män läpi haihtumalla. Jos feromonikapseli 
on pakattu alumiinifolioon, poista folio.
 Merkitse pyydysrunkoon säänkestävällä 
tussilla, mille lajille pyydys on tarkoitettu. 
Numeroi myös pyydykset ja käytä samaa nu- 
meroa havaintotaulukossa. Numeroi ja mer- 
kitse päivämäärä myös liima-alustojen 
pohjaan myöhempää tarkistusta varten.
 Asenna pyydykset vähän ennen kohdelajin lento- 
ajan alkua. Varmista, että lehdet eivät estä perhosten 
vapaata pääsyä pyydykseen. 
 Normaalisti tarkkailussa käytetään aina vähintään 
kahta pyydystä, joista toinen sijoitetaan keskelle 
aluetta ja toinen lähelle reunaa. Isommilla lohkoilla 
suositellaan käytettäväksi olosuhteista riippuen 1–2 
pyydystä/ha. 
 Saman lajin pyydysten etäisyys voi olla 50–100 m. 
Eri lajien pyydysten väliksi suositellaan 5–10 m. Jos 
tavoitteena on vain todeta esiintyykö lajia alueella, 
yksikin pyydys alueen keskellä riittää. Jos käsittelet 
eri lajien feromoneja samanaikaisesti käytä ohuita 
suojakäsineitä tai pese kätesi eri lajien käsittelyn vä- 
lillä välttääksesi tuoksujen sekoittumisen.  

 Kerää kauden päättyessä käytetyt haihduttimet 
pois, ne voi hävittää sekajätteiden mukana. Samoja 
pyydysrunkoja voi käyttää useita kasvukausia. Säilytä 
ne sisätiloissa, valolta suojattuna. 

Pyydysten tarkastukset
Tarkasta pyydykset säännöllisesti 2–3 vrk välein. Len- 
non huipun ja siitä laskettavan torjunta-ajankohdan 
määrittäminen vaatii säännöllistä tarkastusta etenkin 
lentokauden alkaessa. Vaihda ja aseta pyydykseen uu- 
si liimapohja, jos hyönteiset peittävät suuren osan lii- 
masta tai jos liimapinta on likaantunut ja menettänyt 
tartuntakykynsä.
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 Saalishavainnot kirjataan taulukkoon ja 
havaintojen perusteella arvioidaan kemialli-
sen tai muun torjunnan tarve ja torjunta-
aika. Torjunnan tarve arvioidaan aina kulla- 
kin tarkastuskerralla eniten pyydystäneen 
pyydykseen mukaan. Käytettävä kynnysar-
vo voi vaihdella tarhakohtaisesti olosuhteis-
ta riippuen (ks. lajikohtaiset ohjeet). 
 Feromonihaihdutin säilyttää tehonsa 
yleensä kohdelajin lentokauden ajan eli 4–6 
viikkoa. Omenakääriäisellä suositellaan kui- 
tenkin uuden feromonihaihduttimen lisää- 
mistä pyydykseen 6 viikon kuluttua ensim- 
mäisen haihduttimen asentamisesta.
 Kasvustoa on ehdottomasti myös tark- 
kailtava mahdollisten vioitusten varalta.

Mikäli olet valinnut ympäristötuen lisätoimenpiteenä 
tarkkailumenetelmien käytön, ks. www.mavi.fi > 
Maatalouden ympäristötuki 
> Perus- ja lisätoimenpiteet

Säilytä feromonikapseli pakastimessa sen käyttöön-
ottoon saakka!
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