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Peto, saalis ja vioitus: 
Aikuinen ripsiäispetopunkki on noin 0,3 mm pitui- 
nen, väriltään kellertävän punertava. Nuoruusvaiheet 
ovat lähes värittömiä. Pedot juoksevat vikkelästi pit- 
kin lehteä ja niitä voi olla vaikea havaita.
 Ripsiäiset ovat pieniä, noin 1–2 mm mittaisia, no- 
peasti juoksevia hyönteisiä. Väriltään ne voivat olla 
mm. rusehtavia, kellertäviä tai mustia. Nuoruusasteet 
ovat värittömiä. Ripsiäisiä on useita eri lajeja, mutta 
pääpiirteissään aikuiset ripsiäiset näyttävät samalta: 
niillä on kaksi paria kapeita hapsureunaisia siipiä. 
Nuoruusasteet ovat siivettömiä.     
 Ripsiäinen munii kasvisolukkoon. Munat ovatkin 
hyvin suojassa mm. torjunta-ainekäsittelyiltä sekä 
pedoilta. Ripsiäiset esiintyvät yleensä lehtien alapin-
noilla. Ripsiäisvioitus on ehkä helpompi tunnistaa 
kuin itse kasvintuhooja. Hopeanhohtoiset laikut, 
joissa on mustia ulostepisteitä, ovat usein merkki 
ripsiäisistä.
 Petopunkin kehitys munasta aikuiseksi kestää 6–9 
päivää (25°C). Pedot voivat elää kasvustossa useam- 
man viikon ajan, mikäli niille on riittävästi ravintoa 
saatavilla, ja olosuhteet ovat muuten suotuisat (yli 65 
% kosteus). Petopunkkien mieluisinta ravintoa ovat 
ripsiäistoukat. Aikuisia ripsiäisiä pedot eivät syö, 
niitä kannattaa pyydystää mekaanisesti keltaisilla 
liima-ansoilla.
 Petopunkkipussit on hyvä vaihtoehto ripsiäisten 
ennakkotorjuntaan, lievään saastuntaan sekä silloin, 
kun kantoainetta ei haluta ripotella kasvustoon. Pus- 
sit ripustetaan lehtihankoihin tai asetetaan nojaa-
maan kasvien tyvelle siten, että punkeilla on mahdol-
lisuus siirtyä pusseista kasvien lehdille. Pahaan saas- 
tuntaan suosittelemme kuitenkin kantoaineen kanssa 
levitettävää petopunkkiseosta.

Ripsiäispetopunkki (Amblyseius cucumeris) ripsiäistorjuntaan  

Petopunkkien onnistunut käyttö:
• Ripsiäiset tulee havaita mahdollisimman aikaisin.
• Levitä pedot suoraan kasvin lehdille.
• Petopunkkipakkauksessa on sekä aikuisia, nuoruus- 
asteita että petopunkkien munia.
• Käyttömäärä vaihtelee saastunnan tason mukaan. 
Kotioloissa petoja on kuitenkin hyvä levittää reilusti, 
300–500/m2.
• Petoja saa 10 000 ja 25 000 pakkauksissa sekä peto- 
punkkipusseja 10 kpl erissä.
• Levitä pedot mahdollisemman nopeasti saapumisen 
jälkeen, ei kuitenkaan esim. keskipäivän helteessä.
• Petoja voidaan säilyttää 8–12 asteessa 1–2 päivän 
ajan. Säilytä pakkaus vaakatasossa. 
• Torjunnan teho näkyy noin kahden viikon kuluttua.
• Ripsiäispetopunkkien munat tarvitsevat vähintään 
65 % kosteuden kuoriutuakseen, tätä alemmassa kos- 
teudessa munat eivät kehity. Siksi petopunkit eivät 
välttämättä viihdy huoneilmassa. Emme takaa torjun- 
nan onnistumista sisätiloissa.
• Petopunkkipusseja ei tarvitse repiä auki. Niissä on 
pieni reikä, josta punkit siirtyvät lehdille.
• Pusseista siirtyy petopunkkeja kasveille usean 
viikon ajan, jos ilmankosteus pystytään pitämään 
vähintään 65 %:ssa.
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