
Pihlajanmarjakoin pääisäntäkasvi on pihlaja, jonka 
marjonta vaikuttaa ratkaisevasti pihlajanmarjakoin 
runsauteen. Laji talvehtii kotelona maassa. Jos tal- 
vehtivia koteloita on ollut paljon ja pihlaja kukkii ku- 
luvana kautena vähän, vioitusvaara omenalla on suu- 
ri, koska naaraat hakeutuvat pihlajamarjojen katovuo-
tena munimaan omenalle. 
 Pihlajanmarjakoin lentoaika on kesäkuun alusta 
elokuun alkuun. Päälento ja muninta ajoittuvat kesä- 
kuun lopulle. Pihlajanmarjakoilla on yksi sukupolvi 
vuodessa.
 Torjuntatarvetta voi arvioida kuluvan vuoden pih- 
lajan kukinnan ja edellisen vuoden marjonnan ja mar- 
jojen toukkaisuuden perusteella. Myös omenaraakilei-
ta tulee tarkkailla erityisesti lohkojen reunaosissa en- 
simmäisten vioitusten havaitsemiseksi. 

Toukat kaivavat kapeita käytäviä omenan maltoon. Yh- 
dessä raakileessa voi olla monta toukkaa. Sisäänmeno-
kohdassa näkyy aluksi vaaleita, myöhemmin tummuvia 
laikkuja, joista pusertuu ulos nestettä.

Pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella) tarkkailu Biotus-tietokortti: kasvintuhoojat 
ja tarkkailupyydykset (10)

 

Pyyntitulokset merkitään taulukkoon. Liimapohjat 
vaihdetaan tarvittaessa uusiin. 
 Feromoni voi houkutella myös eräitä muita harvi- 
naisempia saman suvun lajeja ja miinaajakoita, jotka 
ovat huomattavasti pienempiä (3–4 mm) kuin pihla- 
janmarjakoit, sekä pikkumaayökkösiä (15 mm).
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Feromonipyydyksiä käytetään tehtyjen havaintojen 
tueksi. Pelkästään pyydysten saaliiseen perustuen 
torjuntapäätöstä ei suositella tehtäväksi. Luonnonva-
rakeskuksen (Luke) tiedotteita pihlajanmarjakoitilan-
teesta löytyy osoitteessa 
portal.mtt.fi/portal/page/portal/kasper.
 Feromonipyydykset asennetaan omenan kukinnan 
lopulla. Niitä suositellaan käytettäväksi 2 pyydystä/
lohko tai EU:n ympäristötuen lisätoimenpiteen mu- 
kainen määrä. Pyydys sijoitetaan 2–3 riviä lohkon 
siitä reunasta, joka lähinnä rajoittuu pihlajia sisältä-
vään metsään. Toinen pyydys sijoitetaan lohkon kes- 
kiosiin. Isolla lohkolla pyydykset asennetaan katta-
maan lähinnä metsää olevat reuna-alueet. Yksi pyy- 
dys kannattaa laittaa myös omenatarhan lähipihla-
jiin. Pyydykset tarkastetaan 2–3 päivän välein.

Aikuisen pihlajanmarjakoin pituus on noin 6–7 mm, lepo- 
asennossa näkyy vaalea selkä, jossa tumma poikkivyö.



Torjunnan tarve ja ajoitus
Pihlajanmarjakoin kehitystä ja torjunnan ajoitusta 
voidaan arvioida seuraamalla pihlajan kukintaa ja 
kes- kilämpötiloja. Kun puolet pihlajan kukista on 
auennut (”täyskukinta”), aletaan laskea yhteen päi- 
vittäisiä keskilämpötiloja. Pihlajanmarjakoit aloittavat 
len- non ja ensimmäiset koit tulevat pyydyksiin, kun 
sum- ma on noin 170 päiväastetta. Muninta alkaa, 
kun summa on noin 300 päiväastetta ja toukat alka- 
vat kuoriutua, kun summa on noin 540 päiväastetta. 
 Pihlajanmarjakoin kehitystä voidaan arvioida myös 
pyyntisaaliiseen perustuen. Keskilämpötiloja aletaan 
laskea päivittäin yhteen jatkuvan lennon alkamisesta 
lukien. Jatkuva lento katsotaan alkaneen, kun pyy- 
dyksiin on tullut useita koita peräkkäisissä tarkastuk-
sissa (= ns. biofix päivämäärä). Muninta alkaa noin 
150 päiväasteen ja toukkien kuoriutuminen noin 370 
päiväasteen kerryttyä. Ks. taulukko:

 

 Pihlajan täyskukinta Biofix
 Päiväastesumma Päiväastesumma
Pihlajan täyskukinta 0 -
Lento alkaa / Biofix 170 (160–190) 0
Muninta alkaa 300 (290–310) 150 (130–160)
Kuoriutuminen alkaa 540 (530–550) 370 (360–380)

 

Torjunta-aika määritellään sen mukaan vaikuttaako 
valmiste muniin vai toukkiin. Jos pihlajanmarjakoiva-
roitus on voimassa, ruiskutus on tarpeen toistaa. Tu- 
tustu torjunta-aineiden käyttöohjeisiin ennen ruisku- 
tuksia.
 Torjunnan tarvetta arvioidaan huomioiden enna-
koitu pihlajanmarjakoin vioitusriski. Jos pihlajanmar-
jakoivaroitusta ei ole, mutta eniten pyytäneen pyy- 
dyksen saalis ylittää yhteensä 10–20 koita/pyydys 
kesäkuun loppuun mennessä, voi torjunta olla tar- 
peen. Jos saalis jää lohkon reunapyydyksissäkin alle 
5 yksilöä, ei torjuntaa mahdollisesti tarvita. 

Huom! Edellä esitetyt kynnysarvot ovat suuntaa-an-
tavia. Tarhakohtainen kynnysarvo määritetään aina 
aikaisempien kokemusten ja tarhan olosuhteiden 
perusteella. 
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