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Herukansilmukoi on yleinen herukan silmujen vioit- 
taja. Se talvehtii toukkana silmun sisällä. Vaaleanvih-
reä toukka koteloituu kukinnan aikana, yleensä ka- 
rikkeen sekaan. Aikuiset kuoriutuvat kesäkuun lopul- 
ta alkaen, niiden lentoaika on kesäkuun lopusta elo- 
kuun alkuun. Naaraat munivat lehdille heinäkuussa, 
toukat kuoriutuvat munista sadon kypsyessä elokuus-
sa. 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 vaalean-
ruskeat, heikosti tiilenpunertavat. Sillä on silmiinpis-
tävän valkea pää ja etuselkä. 

Aikuisten torjunta voi olla tarpeen 
runsaan lennon alettua ennen mu- 
ninnan alkua. Torjunnan kynnysar-
voa ei voida yleispätevästi esittää, jo 
muutama yksilö/pyydys voi ylittää 
kynnyksen. Torjunta-aineiden varo- 
aikamääräykset voivat kuitenkin es- 
tää aikuisten torjunnan. Normaalisti 
herukansilmukoin torjunta tehdään 
aikaisin keväällä silmujen kärkien vi- 
hertyessä, tai viimeistään ennen ku- 
kinnan alkua. Pyydysten avulla voi- 
daan tällöin todeta torjunnan onnis- 
tuminen ja ennakoida seuraavan ke- 
vään torjuntatarvetta. Taimistoissa 
tai nuorella viljelyksellä, josta ei kor- 
jata satoa, torjunta voidaan kohdis-
taa suoraan aikuisiin ennen munin-

nan alkua. Herukansilmukoin toukkia voi kulkeutua 
taimien mukana, joten taimituotannossa tämän tuho- 
laisen torjunta on tärkeää. Pyydysten avulla voi tai- 
mistoissa selvittää, onko toukkien esiintymisriskiä 
taimissa olemassa.

Säilytä feromonikapselit pakastimessa niiden 
käyttöönottoon saakka!

Herukansilmukoin (Euhyponomeutoides rufella) feromonipyynti
Biotus-tietokortti: 
kasvintuhoojat ja 

tarkkailupyydykset (8)
 

Pyydykset asennetaan kesäkuun 
puoliväliin mennessä ja ne sijoitetaan 
alueille missä vioituksia on esiinty-
nyt. Yhdellä pyydyksellä voidaan ha- 
vainnoida suhteellisen pientä aluet- 
ta, sillä herukansilmukoi ei lennä pit- 
kiä matkoja. Usean hehtaarin lohkol- 
la tarvitaan luotettavaan havainnoin-
tiin useita ansoja, ansamäärä riippuu 
myös lohkon pinnanmuodoista (esim. 
jos lohko on rinteessä, tulee ansoja 
sijoittaa sekä rinne- että laakso-
osaan). Lisäksi kannattaa huomioida 
vallitseva tuulensuunta, ja asettaa 
ansa sille reunalle, josta yleisemmin 
tuulee. Tasaisella lohkolla riittää 1 
ansa/ha. Pyydys asennetaan mie- 
uummin 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 len- 
toaika. Merkitse pyyntisaaliit havaintopäiväkirjaan ja 
vaihda liimapohja tarvittaessa.
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