
  

Houkutus- ja karkotuskasveja

● Auringonkukka
● Kiinankaali
● kukkakaali

● Kehäkukka
● Koristekrassi
● Samettikukka
● Selleri
● Salvia
● Sipulit
● Tomaatti
● pietaryrtti



  

Luonnollisia ötököiden vihollisia

● Pikkulinnut (toukat, perhoset, etanat, kotilot))
● Lepakot (erityisesti kääriäis- ja mittariperhoset)
● Sammakot (etanat ja kotilot)
● Siilit (etanat ja kotilot)
● Päästäiset (etanat ja kotilot)
● Leppäkertut (kirvat)
● Petopistiäiset (toukat)



  

kirvat

● Suomessa satoja lajeja
● Yleensä lehtien 

alapinnoilla
● 3-5 % mäntysuopaliuos
● Leppäkertut, aikuiset ja 

toukat
● Symbioosi muurahaisten 

kanssa



  

kirpat

● Musta tai tai 
keltajuovikas, pieni

● Iskee ristikukkaisten 
taimiin, reikiä lehdissä

● Kesäkuun puolivälin 
jälkeen vähemmän 
tuhoa

● Tervatut laudat, tuhka, 
pyretriini, malation



  

porkkanakemppi

● Muutaman millimetrin pituinen, 
kellanvihreä, hyppivä

● Iskee kesäkuun alkupuolella
● Harso, kylvö ennen toukokuun 

puoliväliä tai kesäkuun 
loppupuolella



  

kaalikärpänen

● Kotelot talvehtivat maassa n. 15 cm 
syvyydessä

● Aikuinen munii kaalin juurelle tai lehdelle, kuin 
huonekärpänen mutta pienempi, pituus n. 5 
mm

● Toukka iskee ristikukkaisten, mm. kaalin 
juuren kimppuun

● Kiinan- ja kukkakaali houkutuskasveja



  

Mustaherukan äkämäpunkki

● Punkki n. 0,2 mm pituinen
● Talvehtii paisuvissa silmuissa
● Jos vähän, silmut voi kerätä 

huhtikuun alussa, muuten koko 
kasvi poltettava

● Leviää työvälineiden, 
vaatteiden ja mullan mukana

● Levittää virusta, mikä aiheuttaa 
suonenkatotautia



  

lehtokotilo

● Lähes kaikkiruokaisa, kasvien 
lisäksi raadot ja kuolleet lajitoverit

● Elää 4-6 vuotta
● Parin vuoden ikäiset munivat
● Kuumuus, kylmyys ja kuivuus 

tappavat
● Voi horrostaa
● Jotkin linnut ja pikkunisäkkäät 

syövät



  

espanjansiruetana

● Ihmiset levittäneet ympäri 
Eurooppaa

● Lähes kaikkiruokainen, syö myös 
raatoja ja tapettuja lajitovereita

● Jopa 14 cm pitkä, usein likaisen 
punaruskea mutta myös lähes 
mustia ja ruskeita olemassa

● Älä tuo munia puutarhaan!
● Havainnoista ilmoitettava
● Ukkoetana musta, hyödyllinen



  

liljakukko

● Kirkkaanpunainen, jalat ja 
tuntosarvet mustat, 6-7 mm 
pitkä

● Aikuiset talvehtivat karikkeissa
● Murskaa ötökkä aina kun 

havaitset
● Pyyhi mustat munajonot lehtien 

alapinnoilta



  

karviaispistiäinen

● Karviaiset ja herukat
● Toukat talvehtivat maassa, aikuiset kuoriutuvat 

herukan kukinnan aikaan, munivat lehdille ja 
parin viikon päästä toukkia

● Toisen sukupolven toukkia heinä-elokuussa
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