M etsätuholaisia tarkkailemaan
Lue viesti selaimessa

Varaudu ajoissa kirjanpainajaan ja muihin
metsässä esiintyviin tuholaisiin
Tässä Uutiskirjeessämme sikermä kirjanpainajasta ja sen feromonipyyntiin
soveltuvista eri ansamalleista ja feromonihoukuttimista. Lisäksi
havununnakatsaus sekä linkki uuteen verkkokauppaamme.

Kirjanpainajilla hyvät apajat
Kirjanpainajan unelmatalvi on juuri tällainen, lauha ja tuulinen. Myrskyn
kaatamat kuuset metsässä kauhistuttavat metsänomistajaa. Kirjanpainaja
puolestaan ihailee niitä potentiaalisina pesäpaikkoina, yltäkylläisinä nila-apajina.
Huonot korjuukelit ja pehmeä maa ovat lisäksi vaikeuttaneet kaatuneiden
puiden korjuuta metsistä.
Suurimmat riskit kirjanpainajatuhoille ovat korjaamattoman puun määrä
metsässä, ja sopiva lämpötila lisääntymiselle. Ikääntyneet, hoitamattomat
kuusikot ovat suurimmassa vaarassa.
Aikainen kevät voi myös tarkoittaa kirjanpainajalle aikaista parveilua. Lämpiminä
kesinä kirjanpainaja ehtii tuottamaan useamman sukupolven.
Kirjanpainajapyydykset olisikin hyvä asentaa tänä vuonna jo hyvissä ajoin
ennen parveiluaikaa, huhtikuun lopulla.
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Kirjanpainajat talvehtivat aikuisina
karikkeessa, mistä ne nousevat esiin
keväällä. Kirjanpainajien
kevätlento alkaa ilman lämpötilan
noustessa 18–20 asteeseen ja
karikekerroksen 10–12 asteeseen.

Parittelun jälkeen, keväällä naaras
munii noin 20 munaa, joista
kuoriutuvat toukat nakertavat nilaan
erilliset käytävät (kuvassa lähes
aikuisia kuoriaisia käytäväsokkelossa).

Aikuiset kuoriutuvat koteloista noin kahden kuukauden kuluttua, heinäkuun
lopulla, ja poistuvat puusta lokakuun loppuun mennessä. Lämpiminä kesinä
voivat kirjanpainajat ehtiä tuottamaan toisenkin sukupolven. Toisen sukupolven
kuoriutuessa heinäkuun puolivälin jälkeen, uusia vahinkoja on odotettavissa
heinäkuun lopulla tai elokuun alussa. Toinen tarkkailujakso juhannuksen
jälkeen voi siis olla tarpeellista.
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Feromonipyydykset
avuksi
Kirjanpainajan torjunnan ja
tarkkailun apuna voidaan käyttää
feromonipyydyksiä. Feromoniansat
asennetaan paikoilleen ennen
kirjanpainajan parveiluaikaa.
Oheisesta linkistä voit ladata
ohjeitamme ja tietokorttimme eri
pyydysmalleista.

Tilaukset
verkkokaupastamme
Uuden verkkokauppamme kautta voit
näppärästi tehdä tilauksesi.
Suuremmat tilaukset (yli 500 €),
pyydä tarous: info@biotus.fi
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Myös havununnaa voi seurata
feromonipyydyksillä
Aiemmin harvinaisena pidetty havununna on levinnyt Suomessa ilmaston
lämmettyä kohti pohjoista. Havununnan toukat syövät havupuiden neulasia ja
sille maistuvat myös lehtipuiden lehdet. Havununnaa eivät säikäytä edes kylmät
talvet, sillä talvehtivat munat kestävät jopa 29 asteen pakkasen. Suomen
valoisat ja lyhyet kesät ovat myös havununnan mieleen.
Havununnan esiintymistä ja runsautta Suomessa tutkittiin vuonna 2019
feromoniseurantaan perustuen (lue M etsätieteen aikakauskirjassa julkaistu
artikkeli kokonaisuudessaan: https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10311).
2000-luvulla havaittiin, että havununna alkoi yleistyä, joten tarvetta tutkimukselle
oli.
Suurimmat havununnasaaliit saatiin Kaakkois- ja Lounais-Suomesta,
parhaimmillaan jopa tuhat yksilöä pyydystä kohden. Tulosten perusteella
voidaan päätellä havununnan lisääntyvän paikallisesti noin Kitee–Pori-linjan
eteläpuolella.

Feromonitarkkailu
heinäkuun alusta
Biotuksen valikoimista löytyy
tarkkailuferomoni + purkkiansa myös
tämän tuholaisen varalle.
Lue lisää ›

Lisätietoa
Lisätietoja metsäferomoneistamme sekä muista tuotteista:
s-posti: info@biotus.fi
puh: 050 4646302
https://tarhurinapu.fi/kauppa/metsaferomonit-ja-ansat/

Tykkää meistä Facebookissa
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Biotus Oy
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195
Service på svenska: 050 329 9659
www.biotus.fi
info@biotus.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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