Torjuntaeliöiden käyttö sisätiloissa, lasitetuilla parvekkeilla ja pienkasvihuoneissa
Torjuntaeliön valinnassa sekä levitysmääriä suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon saastunnan
lähtötaso (ennakkotorjunta, lievä saastunta vai
paha saastunta), olosuhteet (lämpötila, ilmankosteus sekä valonmäärä), kasvilajit sekä niiden määrät
ja koot.

Torjuntaeliöiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä:
Torjuntaeliöiden samanaikainen käyttö: Osaa torjuntaeliöistämme voi käyttää samaan aikaan samoilla
kasveilla, osaa taas ei. Esimerkiksi harsosääskipetopunkkeja sekä ripsiäispetopunkkeja voidaan käyttää
samaan aikaan, sillä harsosääskipetopunkit levitetään
kasvualustaan ja ripsiäispetopunkit kasvien lehdille.
Amblyseius swirskii -petopunkkia ja ripsiäispetopunkkia taas emme suosittele käyttämään samanaikaisesti,
sillä molemmat ripotellaan kasvien lehdille ja ne saattavat käyttää toisiaan ravinnokseen. Jos torjuntaeliöiden samanaikainen käyttö mietityttää, kannattaa ennen tilausta olla yhteydessä sähköpostilla
neuvonta@tarhurinapu.fi

Saastunnan tason arvioiminen
Ennakkotorjunnalla
tarkoitetaan
biologisen
torjunnan aloittamista jo ennen kuin ensimmäiset
kasvintuhoojat ilmestyvät kasvustoon. Ennakkotorjuntaa suositellaan käytettävän erityisesti silloin,
kun tietystä tuholaisesta on ollut aiempina vuosina
vaivaa ja sen tiedetään talvehtivan Suomen olosuhteissa. Ennakkotorjuntaan kannattaa turvautua
myös silloin kun joku tietty tuholainen iskee herkästi johonkin tiettyyn kasviin, esimerkiksi vihannespunkki kurkulle tai kirva chilikasveille.

Torjuntaeliöiden elinikään vaikuttavat merkittävästä
mm. ravinnon määrä, ilmankosteus sekä lämpötila.
Torjuntaeliöt selviävät suhteellisen pitkään kasvustossa, jos niillä on tarpeeksi ruokaa saatavilla. Useimpien
torjuntaeliöiden mukana tulee myös niiden ruokaa,
jonka avulla ne pärjäävät vähän aikaa kasvustossa,
vaikka tuholaisia ei olisikaan näkyvissä. Jos ilmankosteus on alhainen ja ruoka loppuu, saattavat ne kuihtua nopeastikin pois.

Lievässä saastunnassa yksittäisiä kasvintuhoojia
löytyy kasvustosta, mutta ne eivät ole vielä
ehtineet aiheuttaa merkittävää tuhoa. Pientä
vioitusta saattaa kuitenkin näkyä. Biologinen
torjunta olisi hyvä aloittaa viimeistään tässä
vaiheessa.
Pahassa tuholaissaastunnassa tuholaiskanta on jo
huomattava. Kasvit ovat selkeästi kärsineet vioituksesta. Usein tarvitaan useampia levityskertoja tai
useamman torjuntaeliön yhteiskäyttöä, jotta kasvit
saataisiin pelastettua. Myös valikoivan torjunta-aineen käyttö saattaa tulla tarpeeseen, sillä liian
myöhään aloitettu biologinen torjunta ei enää
välttämättä yksinään riitä pitämään tuholaisia
kurissa.
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Kasvuolosuhteet

Kasvilajilla on myös merkitystä torjuntaeliöiden
valinnassa. Esimerkiksi tomaatin lehtien karvat
hankaloittavat tiettyjen petopunkkilajien liikkumista kasvustossa. On siis suositeltavaa tutustua
käytettävään torjuntaeliöön mahdollisimman hyvin,
jotta torjuntaeliö varmasti soveltuu kyseiselle
kasvilajille.

Ilmankosteus: Kotiolosuhteissa huoneilma on
ympärivuoden yleensä melko kuiva ja se tarjoaakin
otolliset olosuhteet monille kasvintuhoojille lisääntymiseen. Huolehtimalla riittävästä ilmankosteudesta voidaan edistää torjuntaeliöiden (erityisesti petopunkkien) menestymistä ja samalla
heikentää joidenkin tuholaisten (mm. vihannespunkki) lisääntymistä. Optimi-ilmankosteus torjuntaeliöillä on usein yli 60 %, jotta munat kuoriutuvat. Aikuiset pedot selviävät alhaisemmissakin
kosteuksissa.
Lämpötila: tuholaiset viihtyvät ja lisääntyvät
herkästi lämpimissä olosuhteissa. Viereisessä taulukossa tarkemmin eri torjuntaeliöille suositeltavia
lämpötiloja. Torjuntaeliöt eivät kuole viileämmissä
olosuhteissa, mutta niiden toiminta ei välttämättä
ole yhtä tehokasta, kuin optimilämpötilassa.

Torjuntaeliö
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Valonmäärä: Joillekin torjuntaeliöillemme päivänpituus ja valonmäärä ovat tärkeämpiä kuin toisille.
Esimerkiksi amerikanleppäpirkot sekä kesärikkaluteet tarvitsevat yli 12 h päivässä valoa ollakseen
mahdollisimman tehokkaita. Kirvasääsket taas
menevät lepotilaan, jos päivänpituus alittaa 14h.
Kasvien määrä ja koko: Torjuntaeliöiden valinnassa
tulee ottaa huomioon myös kasvien määrä ja koko.
Jos kasvit ovat hyvin suuria tai niitä on paljon,
kannattaa aina valita suurempi pakkauskoko. Jos
taas kasvit ovat hyvin pieniä, esimerkiksi taimia,
riittää pienemmästä pakkauksesta useammalle
kasville, kuin ohjeessa sanotaan.

Optimikorkeus

Optimilämpötila

Ansaripetopunkki

Yli 60 %

20 - 25 ºC

Kalifornianpetopunkki

Yli 60 %

20 - 25 ºC

Ripsiäispetopunkki

Yli 65 %

20 - 25 ºC

Kesärikkalude

70 %

18 - 25 ºC

Harsokorennon toukka

Yli 65 %

20 - 25 ºC

Kaksipistepirkko

70-80 %

24 - 28 ºC

Amblyseius swirskii -petopunkki

Yli 60 %

20 - 25 ºC

Jauhiaiskiilukainen

Yli 60 %

20 - 25 ºC

Amerikanleppäpirkko

Yli 65 %

22 - 25 ºC

Anagyrus pseudococci loispistiäinen

Yli 60 %

20 - 30 ºC

Harsosääskipetopunkki

80 %

20 - 25 ºC

Isokukkulamato

100 %

14 - 30 ºC
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