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Hernekääriäinen on tummanharmaa, 6–7 mm per-
honen, jonka toukka (ns. hernemato) vioittaa etenkin 
myöhäisiä herneitä. Pyydyksiä käytetään torjunnan 
tarpeen arviointiin ja torjunta-ajan tarkentamiseen. 
Käyttö tuore-, kuiva- ja siemenherneviljelyksillä, ei 
tarvetta rehuherneellä. Pienillä, erillään sijaitsevilla 
pelloilla pyydyksillä voi olla myös torjuntavaikutusta.
 Pyydykset asennetaan ennen lentoajan alkua (noin 
15. 6.) peltoon kasvuston tasoon, esim. keppiin kiin- 
nitettynä. Toinen pyydys sijoitetaan lähelle pellon reu- 
naa, toinen keskemmälle peltoa noin 70 metrin pää- 
hän siten, että pyydykset ovat toisiinsa nähden suo- 
rassa kulmassa. Torjunnan tarpeen arviointiin suositel- 
laan 2 pyydystä/lohko (lohkon koko voi olla 0–50 ha). 

Pyydysten torjuntavaikutus: Feromoni houkuttelee 
koiraita pyydykseen. Jos lähistöllä (noin 2 km) ei 
edellisenä vuonna ole viljelty hernettä laajassa mitas- 
sa, voidaan pyydyksillä saada suuri osa koiraista hä- 
vitettyä, ennen kuin ne ehtivät paritella. Muninta 
vähenee vastaavasti, samoin vioitukset sadossa. Tor- 
juntaa varten pyydykset sijoitetaan edellisvuotisen 
hernemaan puoleiseen reunaan, korkeintaan 50 m 
etäisyyksin. 
 Torjuntatulos riippuu paikallisista oloista, kuten 
edellisvuotisten hernemaiden läheisyydestä ja laajuu- 
desta. Jos lähiympäristössä viljeltiin runsaasti ruoka- 
tai rehuhernettä edellisenä vuonna, ei torjunta pyy- 
dysten avulla yleensä onnistu, vaan tarvittaessa on 
käytettävä torjunta-aineita. Pyydysten määrän lisää- 
minen ei ole tässä tapauksessa kannattavaa. 
 Jos yhtään kääriäistä ei tule pyydykseen, niiden 
määrä on niin pieni, että mitään toimenpiteitä ei 
tarvita! Huomaa kuitenkin asettaa pyydykset ajoissa, 
ja jos käytät vain yhtä pyydystä, aseta se pellon sii- 
hen reunaan, jonka puolella edellisvuotinen herne-
maa sijaitsi. 
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Torjunnan tarpeellisuuden kynnysarvo: Lennon 
huippuajankohdan ja torjunnan ajankohdan määrittä-
minen vaatii ansojen säännöllistä tarkastusta 2–3 
vrk:n välein. Huolehdi, että pyydys ei jää liiaksi kas- 
vuston sisään. Vaihda tarvittaessa uusi liima-alusta, 
ainakin 2/3 liimapohjasta tulee olla tartuntakykyi-
nen! Jos kahden peräkkäisen tarkastuskerran saalis 
ylittää 10 kpl yhdessäkin pyydyksessä, on torjunta-
kynnys ylitetty. Torjunta-aika on noin 8–12 vrk:n 
kuluttua jälkimmäisestä tarkastuksesta, lämpötilasta 
riippuen (kun 10°C ylittävä lämpösumma ylittää 80 
astetta). 
 Laajamittaisessa ruokahernetuotannon peltovilje-
lyssä kynnysarvo on melko korkea. Jos kääriäisten 
yhteenlaskettu määrä ylittää 100 kpl/pyydys, kan- 
nattaa ruiskuttaa. Kynnysarvo arvioidaan siitä pyy- 
dyksestä, mihin kääriäisiä tulee eniten. Tilakohtaises-
ti kannattavan torjunnan kynnys voi vaihdella noin 
50–200 välillä. Tuorehernetuotannossa kynnysarvo on 
selvästi alempi, pienillä viljelmillä jopa alle 10 kpl/ 
pyydys (ks. myöhemmin). 
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Tuoreherneellä hernekääriäisen merkitys on suurem-
pi kuin kuivaherneellä. Sadon käyttötarkoitus määrää 
sallitun vioituksen, yleensä tavoitteena on alle 1 % 
vioitus paloissa (vastaa noin 0,2–0,3 % hernevioitus-
ta). Tämä asettaa hernekääriäisen havainnoinnille 
tiukemmat tavoitteet. 
 Viljelykierrosta huolimatta hernekääriäinen aiheut- 
taa ennen pitkää ongelmia, jos tuotanto on jokavuo-
tista. Viljelytekniikalla voidaan ongelmia kuitenkin 
vähentää ennalta.
• Jos kylvöjä tehdään pitkän ajan kuluessa, ongelmia 
on eniten odotettavissa viimeisten kylvösten osalta.
• Ennen 15. 7. korjatuissa paloissa ei normaalikesinä 
ehdi vioituksia esiintyä juuri lainkaan. 
• Kun sato on korjattu, voidaan hernekääriäisen kesken- 
kasvuiset toukat tappaa hävittämällä kasvusto välittö-
mästi kemiallisesti tai mekaanisesti murskaamalla, lau- 
tasäkeellä tai kyntämällä. Kasvuston pikaista hävitystä 
suositellaan etenkin jos vioituksia oli havaittu sadon-
korjuun yhteydessä. 
• Harson käyttö: harso suojaa hernekääriäisen vioituk-
silta, jos se on tiiviisti kasvuston päällä kukinnan aika- 
na hernekääriäisen lentokaudella. Jos harso poistetaan 
aikaisintaan 10 vrk ennen sadonkorjuuta, ei vioituksia 
ehdi esiintyä. Jos hernettä on edellisvuonna viljelty 
samalla lohkolla, voi vioituksia syntyä myös harson alla.
• Lähiympäristö: tuoretuotannossa suurin riski herne-
kääriäisen vioitusten esiintymiseen syntyy saman vilje- 
lyaukean edellisvuotisista kuiva- tai rehuherneviljelyk-
sistä. Näillä lohkoilla kehittyneet aikuiset hakeutuvat 
kesäkuun lopulla uusiin kasvustoihin. Ongelmaan on 
hyvä varautua suunnittelemalla hernelohkot huomioi-
malla myös naapurien viljelykset. Ongelmia voi esiintyä 
vaikka hernekääriäistä olisi torjuttu ko. lohkoilla. 

alkanut torjunta-aikaan mennessä, siirretään torjunta 
täyden kukinnan aikaan.  
• Torjunnan tarpeen arviointia varten lasketaan saaliin 
summa em. torjunta-ajankohtaan mennessä. Kynnysar-
vo on pienempi tuorehernetuotannossa kuin ruokaher-
netuotannossa, mutta riippuu myös lohkon koosta (pie- 
nellä lohkolla kynnysarvo on pienempi kuin suurilla 
lohkoilla). Suurella lohkolla vioitukset ovat reunoilla 
noin kaksi kertaa suuremmat kuin keskellä. Alustavana 
nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavia kynnysarvoja: 
lohkon koko 0–0,5 ha: 10–15 kpl/pyydys; lohkon koko 
0,5–2 ha: 15–20 kpl/pyydys; lohkon koko yli 2 ha: 20– 
30 kpl/pyydys. HUOM: arvioi kynnysarvo aina eniten 
saalistaneen pyydyksen mukaan. 

Säilytä feromonikapselit pakastimessa niiden 
käyttöönottoon saakka!
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Pyydykset 
• Hernekääriäisnaaras hakeutuu mieluiten kukkivaan 
kasvustoon, mutta jälkisato voi olla vioituksille altista 
vaikka pääkukinta olisi jo ohi ennen hernekääriäisen 
lennon alkua. 
• Pyydykset on syytä asettaa peltoon kalenterin mu- 
kaan (15.–20. 6.), ei kukinnan alkamisen mukaan. Näin 
saadaan selville alueen hernekääriäiskannan suuruus. 
Myöhään kylvetyllä lohkolla voidaan toinen pyydys 
asettaa myöhemmin, vasta kukinnan alkaessa. 
• Aseta toinen pyydys lohkon reunaan, joka on lähinnä 
sellaista edellisvuotista hernelohkoa, josta levintäriski 
on suurin (kuivaherne, rehuherne).
• Huomioi myös vallitseva tuulen suunta. Hernekääriäi-
nen suunnistaa kasvustoon siitä lähtevän tuoksun oh- 
jaamana, jolloin tuulen alapuolella olevat edellisvuoti-
set hernelohkot voivat aiheuttaa suuremman paineen 
kuin ehkä lähempänä sijaitseva tuulen yläpuolella oleva 
lohko. Pyydyksillä on kuitenkin laaja kantosäde, joten 
myös ”väärällä puolella” olevaan pyydykseen tulee 
yleensä saalista, joskin määrät voivat olla pienemmät.
• Torjunnan ajoituksen kynnysarvo tuorehernetuotan-
nossa on pienempi kuin kuivahernetuotannossa. Jos 
mihin tahansa pyydykseen tulee useita kääriäisiä (yli 3 
kpl) kahtena perättäisenä tarkastuskertana (2 vrk vä- 
lein), voidaan torjunnan ajoitus laskea jälkimmäisestä 
päivästä alkaen. Torjunta-aika on 10°C ylittävien päi- 
vittäisten keskilämpötilojen summan ylittäessä 80 päi- 
väastetta (esim. 18°C lisää summaa 8:lla). Käytännössä 
käsittely tehdään yleensä 8–12 vuorokauden kuluttua 
jälkimmäisestä tarkastuksesta. Jos kukinta ei vielä ole 
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