
Omenakääriäinen talvehtii toukkana puun kuoren 
koloissa ja maassa. Aikuiset lentävät iltahämärissä. 
Naaras munii vain kun lämpötila on yli 15°C. 
 Feromonipyydyksiä suositellaan käytettäväksi 2 
pyydystä/ha (tai per pienempi lohko). Feromoni 
houkuttelee jossain määrin myös versokääriäistä ja 
pikkuhedelmäkääriäistä. 
 Pyydykset asennetaan omenan kukinnan alussa. 
Omenakääriäisen lentoaika on toukokuun lopusta elo- 
kuulle saakka. Päälento on kesäkuussa. Joskus esiin- 
tyy osittainen toinen sukupolvi elokuussa.
 Yksi pyydys sijoitetaan lohkon keskiosiin, toinen 
lähemmäs reunaa, rinteen yläosaan tai tasamaalla 
vallitsevan tuulen puoleiseen reunaan. Isoilla lohkoil-
la pyydykset asennetaan kattamaan koko lohko. Tar- 
kista pyydykset 2–3 päivän välein torjunnan ajoitusta 
varten. Pyyntitulokset merkitään taulukkoon. Vaihda 
liimapohjat tarvittaessa uusiin.
 Jos pyyntisaalis on yhteensä yli 10–20 kääriäistä/ 
pyydys torjunta-ajankohtaan mennessä (ks. alla) ylit- 
tyy kynnysarvo. Kynnysarvon ylittyminen arvioidaan 
tarkastuskerroittain aina pyydyksestä, jossa on eniten 
kääriäisiä. Jos kaikissa pyydyksissä saalis jää alle 5 
yksilöä, ei torjunta yleensä kannata (huom: edellä 
mainitut kynnysarvot ovat keskimääräisiä arvioita 
isohkoa lohkoa varten). Tarhakohtainen kynnysarvo 
on arvioitava aikaisempien kokemusten ja tarhan olo- 
suhteiden perusteella.

Torjunta-aika
Kun havaitaan selvä lentohuippu, yli 5 kääriäistä/ 
pyydys/2 vrk, ja samanaikaisesti iltalämpötilat (klo 
22) ovat selvästi yli 15°C, voidaan muninnan katsoa 
alkaneen. Noin 10–12 vrk:n kuluttua lentohuipun 
jälkeen alkavat ensimmäiset toukat kuoriutua. Touk- 
kien kuoriutumisaika on oikea torjunta-aika useille 

torjunta-aineille. Jos omenakää-
riäisen lento jatkuu runsaana pi- 
tempään kuin pari viikkoa, tar- 
vitaan toinenkin käsittely noin 
10 vrk:n kuluttua edellisestä.

Pyydysten käyttö torjunnassa 
Pienissä, erillään isoista tarhoista sijaitsevissa tarhois- 
sa, pyydyksillä on myös torjuntavaikutus. Jos omena-
kääriäisiä on runsaasti, voidaan niitä torjua kemialli- 

sesti ensimmäisenä vuonna. Myö- 
hemmin vuosittainen pyydysten 
käyttö pitää kääriäiskannan pie- 
nenä. Torjuntavaikutusta tavoi-
teltaessa pyydyksiä tarvitaan 1 
kpl/5–10 puuta, isoilla vanhoilla 
puilla enemmän kuin pienillä ja 
nuorilla puilla. Lähistöllä ei saisi 
olla muita isompia omena-alueita.  
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Aikuisen pituus noin 
1 cm, siivet harmaan-
ruskeat, kuparinvärinen 
laikku siiven kärjessä.

Täysikasvuinen toukka 
on noin 15 mm pituinen. 
Toukka kaivaa ison käy-
tävän omenan kotaan 
saakka. Yksi toukka voi 
vioittaa useita omenoita.


