kuvat: Tuomo Tuovinen / MTT

Herukansilmukoin (Euhyponomeutoides rufella) feromonipyynti

Herukansilmukoi on yleinen herukan silmujen vioittaja. Se talvehtii toukkana silmun sisällä. Vaaleanvihreä toukka koteloituu kukinnan aikana, yleensä karikkeen sekaan. Aikuiset kuoriutuvat kesäkuun lopulta alkaen, niiden lentoaika on kesäkuun lopusta elokuun alkuun. Naaraat munivat lehdille heinäkuussa,
toukat kuoriutuvat munista sadon kypsyessä elokuussa. Toukat hakeutuvat lehden hankasilmuun, yksi
toukka silmua kohti. Toukat syövät syksyn aikana
silmun sisustaa ja jäävät talvehtimaan silmun sisään.
Silmu, jossa toukka talvehtii, ei avaudu lainkaan.
Vioitus jatkuu keväällä, jolloin toukka tuhoaa vielä
2–3 silmua lisää. Runsas vioitus heikentää pensaan
sadontuottokykyä usean vuoden ajan.
Herukansilmukoi on noin 10 mm, siivet vaaleanruskeat, heikosti tiilenpunertavat. Sillä on silmiinpistävän valkea pää ja etuselkä.

Pyydykset asennetaan kesäkuun
puoliväliin mennessä ja ne sijoitetaan
alueille missä vioituksia on esiintynyt. Yhdellä pyydyksellä voidaan havainnoida suhteellisen pientä aluetta, sillä herukansilmukoi ei lennä pitkiä matkoja. Usean hehtaarin lohkolla tarvitaan luotettavaan havainnointiin useita ansoja, ansamäärä riippuu
myös lohkon pinnanmuodoista (esim.
jos lohko on rinteessä, tulee ansoja
sijoittaa sekä rinne- että laaksoosaan). Lisäksi kannattaa huomioida
vallitseva tuulensuunta, ja asettaa
ansa sille reunalle, josta yleisemmin
tuulee. Tasaisella lohkolla riittää 1
ansa/ha. Pyydys asennetaan mieuummin erilliseen keppiin, noin 2/3
pensaan korkeudesta. Varmista että lehdet eivät peitä
pyydystä kummastakaan päästä.
Tarkasta pyydykset 2–3 kertaa viikossa. Pyydysten
avulla saadaan selville aikuisten esiintyminen ja lentoaika. Merkitse pyyntisaaliit havaintopäiväkirjaan ja
vaihda liimapohja tarvittaessa.

Biotus-tietokortti:
kasvintuhoojat ja
tarkkailupyydykset (8)

Aikuisten torjunta voi olla tarpeen
runsaan lennon alettua ennen muninnan alkua. Torjunnan kynnysarvoa ei voida yleispätevästi esittää, jo
muutama yksilö/pyydys voi ylittää
kynnyksen. Torjunta-aineiden varoaikamääräykset voivat kuitenkin estää aikuisten torjunnan. Normaalisti
herukansilmukoin torjunta tehdään
aikaisin keväällä silmujen kärkien vihertyessä, tai viimeistään ennen kukinnan alkua. Pyydysten avulla voidaan tällöin todeta torjunnan onnistuminen ja ennakoida seuraavan kevään torjuntatarvetta. Taimistoissa
tai nuorella viljelyksellä, josta ei korjata satoa, torjunta voidaan kohdistaa suoraan aikuisiin ennen muninnan alkua. Herukansilmukoin toukkia voi kulkeutua
taimien mukana, joten taimituotannossa tämän tuholaisen torjunta on tärkeää. Pyydysten avulla voi taimistoissa selvittää, onko toukkien esiintymisriskiä
taimissa olemassa.
Säilytä feromonikapselit pakastimessa niiden
käyttöönottoon saakka!
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