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Puutarha

Onnellinen puutarha on 
täynnä tuhannen ja   

yhden yön salaisuuksia      
- on vain oltava taitoa, 

nöyryyttä  ja      
uteliasta mieltä         

löytää ne salaisuudet      
- ja vaalia niitä



Luontaiset viholliset ja biologinen torjunta
 Yleisesti: luontaisia vihollisia ovat eläimet, jotka 
syövät toisia eläimiä

Tuholaisina pidettävien lajien luontaisia vihollisia 
ovat niiden populaatioita (kantoja) rajoittavat 
eläimet ja taudinaiheuttajat (mikrobit)

Luontaisia vihollisia esiintyy aina ja kaikkialla, jos 
olosuhteet ovat niille edulliset

Biologiset torjuntaeliöt ovat omilla endeemisillä 
alueillaan luontaisia vihollisia – biologisia 
torjuntaeliöitä niistä tulee siinä vaiheessa, kun 
ihminen siirtää niitä tarkoituksellisesti toiselle 
alueelle, tai massakasvattaa ja levittää jonkin 
haittaeliön torjumiseksi.

Luontaisia vihollisia on kaikilla eliöryhmillä –
kukaan eikä mikään pääse pakenemaan 
saalistukselta, loisinnalta tai mikrobilta.

Luontaisia vihollisia on selkärankaisissa – petoja; 
selkärangattomissa: ‐ petoja ja loispetoja sekä 
loisia; mikrobeissa – loisia ja patogeeneja

Loinen: sille on eduksi että isäntä pysyy hengissä

Patogeeni: lisääntyy tehokkaasti, leviää kuolleesta 
tai heikkokuntoisesta isännästä tehokkaasti

Loispeto: alkuvaiheessa isntäeläimen on oltava 
hengissä, loppuvaiheessa voi tappaa 
isäntäeläimensä

Peto: onnistunut saalistus johtaa lähes 
poikkeuksetta isäntäeläimen kuolemaan



Biologinen torjunta
Biologisen torjunnan kehityksessä on 
kolme kautta:

1. Varhainen historia n. vuosina 200‐1887

2. Välikausi 1888 – 1955

3. Nykyaika 1957‐ tähän päivään saakka

www.biotus.fi



Biologinen torjunta 200-1887
Kiinalaiset käyttivät Oecophylla 
smargdina‐muurahaisia torjumaan 
sitruksien hyönteistuholaisia, kuten 
perhostoukkia. Niiden pesiä myytiin 300‐
luvulla lähellä Kantonia

1200‐luvulla muurahaisia käytettiin 
taatelipalmujen tuholaisten torjunnassa 
Jemenissä. Taateliviljelmiä ympäröiviltä 
vuorilta siirrettiin muurahaispesiä 
taatelipalmuihin. 

1200‐luvulla huomattiin leppäpirkkojen 
hyödyllisyys kirvojen ja kilpikirvojen 
torjunnassa

"O.smaragdina7" by Tuancao1 at en.wikipedia. 



Biologinen torjunta 200-1887
1602 Aldrovandi havaitsi 
kaaliperhosvainokaisen loisiman 
kaaliperhostoukan. Hän kuitenkin oletti 
virheellisesti kotelokoppien olevan 
hyönteisen munia. 
Van Leeuwenhoek kuvaili v. 1701 pajulla 
ruokailevan sahapistiäisen loisen
Vallisnieri kuvasi hyönteisparasitismi‐
ilmiön v. 1706
 1726 de Reaumur havaitsi ensimmäisen 
hyönteispatogeenin, sienitaudin 
yökkösellä
1734 de Reamur kehotti keräämään 
kirvoja syövän kärpäsen munia ja 
siirtämään ne kasvihuoneessa. Kyseessä 
oli itse asiassa harsokorennon munat.

1762 Pihamaina‐varpuslintuja, 
Acridotheres tristis, siirrettiin Intiasta 
Madagaskarille torjumaan Nomadacris
septemfasciata‐kulkusirkkoja. Lintuja 
siirrettiin 1700‐luvun lopulla useisiin 
maihin hyönteisiä torjumaan. Nykyään laji 
luokitellaan maailman 100:n pahimman 
vieraslajin joukkoon. 
1776 torjuttiin Euroopassa onnistuneesti 
lutikoita, Cimex lectularius, piikkiluteella, 
Picomerus bidens, – toimisiko tämä isojen 
kaupunkien nykyisissä lutikkaongelmissa?
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Madagaskarille torjumaan Nomadacris
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Biologinen torjunta 200-1887
1827 Hartig kehotti kasvattamaan 
loisittuja perhostoukkia loisten 
massakasvattamiseksi ja vapauttamiseksi 
haluttuun paikkaan

1837 Kollar: luontainen torjunta

1840‐luvulla torjuttiin puutarhatuholaisia 
Italiassa vapauttamalla petoja 
puutarhaan.

Kaliforniassa perustettiin suurviljelmiä 
1850‐70‐luvuilla, eikä tuholaisista ollut 
aluksi haittaa. Myöhemmin viljelmiä 
kohtasivat pahat tuholaisinvaasiot.

1860 LeBaron vei Italiasta Aphitus
mytilaspidis‐loispistiäisen loisimia 
kilpikirvoja Illinoisiin.  

1883 USDA toi kaaliperhosvainokaisia
Englannista Yhdysvaltoihin 
kaaliperhostoukkien torjumiseksi. 
Ensimmäinen mannertenvälinen 
loispistiäisten siirto. 
Kaliforniassa oli paha 
villakilpikirvaepidemia sitrusviljelmillä 
– 1887 uhkasi tuhota koko 
sitrushedelmien viljelyelinkeinon.



Biologinen torjunta 1888-1956
1888 Koebele keräsi Australiassa 
villakilpikirvan luontaisia vihollisia ja 
lähetti ne Kaliforniaan: 129 kpl Rodolia
cardinalis‐ kuoriaisia ja 12 000 
kplCryptochaetum iceryae‐ loispistiäisiä. 
Loispistiuäinen torjui onnistuneesti 
rannikkosudulla, ja vedalia‐kuoriainen 
kuivalla sisämaa‐alueella kilpikirvat. 
Sitrusteollisuus pelastui!

 Biologista torjuntaa jatkettiin, mutta ei 
monipuolistettu. 

Englannissa perustettiin biologisen 
torjunnan laboratorio 1927

Biologisen torjunnan huippuvuodet oli 
1930‐1940, jolloin tehtiin 57 onnistunutta 
eri torjuntaeliön 

Biologisen torjunnan huippuvuodet oli 
1930‐1940, jolloin tehtiin 57 eri 
torjuntaeliölajin onnistunutta siirtoa 
tuholaisten torjumiseksi.
2. maailmansota romahdutti 
biologisten torjuntaeliöiden käytön 
tutkimuksen ja käytön‐alkoi kemian 
valtakausi
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Biologinen torjunta 1957-
Taloudellisen torjuntakynnyksen kehitti 
Vern Stern kumppaneineen

Rachel Carson Hiljainen kevät 1962

 IPM 1960‐luvun lopussa, biologinen 
torjunta IPM:n keskeinen osa. 

Runsaasti biologisia torjuntaeliöitä 
saatavilla sekä kaupalliseen että 
harrasteviljelyyn.

EVIRA:lla vastuu torjuntaeliöiden ja 
pölyttäjähyönteisten tuonti‐ ja 
käyttöluvista Suomessa – ehkäistään 
haitat luonnollisile kannoille. 

Luontaisten vihollisten hyödyntäminen on 
osa IPM:ää, ja ennaltaehkäiseviä toimia 
kasvinsuojelussa



Luontaiset 
viholliset?

Luontaisesti = 
luonnollisella 
esiintymäalueellaan 
esiintyviä petoja, 
loispetoja, loisia tai 
patogeenejä, jotka 
rajoittavat saalis‐
/isäntäeliöiden 
populaatiotiheyttä eli 
yksilöiden määrää. 

Ferruginea naamiokärpänen



Pedot
 Petoja ovat eläimet, jotka 

saalistavat ja käyttävät 
ravinnokseen toisia eläimiä.

 Petoja on sekä 
selkärankaisissa että 
selkärangattomissa eläimissä

 Puutarhatuholaisia 
saalistavia petoja on 
nisäkkäiden, lintujen, 
matelijoiden, niveljalkaisten, 
nilviäisten, nivel‐ ja 
sukkulamatojen heimoissa, 
joten petoeläinten ryhmä on 
todella heterogeeninen.  

Picomeria bidens piikkilude



Piikkiluteen 
kehitysvaiheita

1. Munavaihe, munan kuoren läpi 
kuultavat kehittymässä olevat 
nymfit

2. ”Toukat” ‐ nymfit ovat juuri 
kuoriutuneet

3. Ensimmäisinä päivinä 
kuoriutumisen jälkeen nymfit 
pysyttelevät ryhmissä.

Picomeria bidens piikkiluteen 
muna- ja toukkavaiheita

1

3

2



Loispedot -
parasitoidit
Suomalainen hyönteistieteilijä O.M. 
Reuter nimitti v. 1913 parasitoidiksi
hyönteistä, joka on aikuisvaiheessa 
vapaana elävä, mutta elää 
toukkavaiheessa loisena. 
Parasite+predator=parasitoid

Parasitoidi ei siten ole selkeästi peto tai 
loinen, vaan käyttäytyy toukkavaiheessa 
aluksi loismaisesti, saattaen lopulta 
tappaa isäntäeläimensä. Koteloituminen 
tapahtuu joko isäntäeläimen sisällä tai 
ulkopuolella. Aikuinen parasitoidi elää 
vapaana etsien ravintoa ja uusia 
isäntäeläimiä. 

Parasitoidi termin sijaan käytän 
suomenkielessä epävirallista loispeto‐
termiä.Phasia aurulans ludekärpänen



Loispedot -
parasitoidit
Loispetoja on eniten pistiäisten 
heimossa (Hymenoptera, Parasitica).

Toiseksi isoin ryhmä loispetoja löytyy 
kaksisiipisten Tachinidae‐loiskärpästen 
heimosta. Suomessa loiskärpäsiä 
esiintyy yli 400 lajia.  

Gymnosoma nudifrons ludekärpänen



Naamiokärpäset
—kaikki eivät ole 
”ystäviä”

• Nuijakärpäset loisivat  
kimalaisia, joten ne 
vähentävät luontaisia 
pölyttäjiä

• Loisitut kimalaiset eivät 
käy pesässä yhtä usein 
kuin terveet, ja saattavat 
jäädä värjöttelemään 
pesän ulkopuolelle 
sateisella ja kylmällä säällä

Gonops quadrifasciatus-nuijakärpäset kopulassa



Petoja: 
Maakiitäjäiset
• Maakiitäjäisten lahko kuuluu 

kovakuoriaisten heimoon

• Pituus lajista riippuen n. 2mm‐3 
cm

• Suomessa esiintyy yli 300 lajia, 
joista osa on petoja, osa 
erilaisruokaisia ja joitakin 
kasvin/sienensyöjiä

• Petolajit saalistavat sekä aikuisina 
että toukkavaiheessa

• Elintavat ovat sidoksissa lajiin,  
osa liikkuu vilkkaasti pidempiä 
matkoja, osa pysyttelee hyvin 
pienellä alueella, jotkut vilistävät 
maanpäällä ja karikekerroksessa, 
jotkut kiipeävät myös kasveihin. 

Kenttäkiitäjäinen Cincindela campestris



Petoja: 
Maakiitäjäiset
• Talvehtivat joko maahan 

kaivautuneina, 
karikekerroksessa tai kivien, 
lautojen tms. alla

• Etanakiitäjäiset ovat 
erioistuneet käyttämään 
maanilviäisiä (etanoita ja 
kotiloita) ravintonaan. 

• Etanakiitäjäisen pää on kapea, 
joten se pystyy saalistamaan 
tehokkaasti suojakuoreensa 
vetäytyviä kotiloita.

Etanakiitäjäinen Cychrys caraboides



Petoja: 
Leppäpirkot
• Suurin osa leppäpirkoista on 

petoja – ne syövät kirvoja ja 
muita pehmeäihoisia hyönteisiä 
sekä aikuis‐ että 
toukkavaiheessa.

• Eniten kirvoja saalistavat 
toukat‐ jopa yli 200 kirvaa 
toukkavaiheen aikana, lajista ja 
kirvojen koosta riippuen

• Leppäpirkoista yleisimpiä ovat 
7‐,5‐ ja 2‐pistepirkot, Kaakkois‐
Suomessa ovat idänpirkot
verrattain yleisiä, joinakin 
vuosina itsellä on ollut eniten 
idänpirkko‐havaintoja. 

• Ahopirkko syö sienirihmastoa, 
mm. härmää

Seulapirkko Idänpirkko

Ahopirkko

Seitsenpistepirkko

Leppäpirkon kotelo

Kolmivyöpirkko



Petoja: 
Myrkkypistiäiset

• Erakkoampaiset

• Tiepistiäiset 

• Petopistiäiset

• Ampiaiset

• Ovat joko tiettyihin
saalislajeihin 
erikoistuneita tai 
käyttävät useita lajeja 
saalinaan

Erakkoampainen



Petoja: 
Myrkkypistiäiset
Saalistaa kärpäsiä toukkaravinnoksi

Uhanalaisarvioinnissa ei ole 
arvioitu Suomessa puutteellisten 
tietojen vuoksi

Punaisen listan laji useissa 
Euroopan maissa

Ectemnius fossorius jymykärpäshukka-naaras



Petoja: 
Hämähäkit
Kaikki hämähäkkilajit ovat petoja

Saalistustavat eroavat eri lajeilla:

• Pyyntiverkoilla

• Hyppäämällä

• Vaanimalla 

• Kiinni juoksemalla

Rapuhämähäkki pyydystää kukissa 
vaanimalla



Eriothrix rufomaculata loisii 
perhostoukilla

Aikuiset ruokailevat kukilla –
mesi ja siitepöly ovat 
aikuisvaiheen ravintoa

Eriothrix ruofomaculata-loiskärpänen



Cylindromyia‐suvun 
käpäset kuuluvat 
ludekärpäsiin, toisin 
sanoen loisivat luteilla 
kuten myös Phasia‐
suvun lajit

Cylindromyia brassicaria-loiskärpänen



Phasia‐suvun loiskärpäset loisivat 
luteilla

Phasia obesa ludekärpänen



Kaaliperhoset

Kaaliperhosen munaryhmä kaalinlehdellä



Kaalikoi

Kaaliperhosvainokainen loisimassa kaaliperhostoukkia



Tetanocera sp. 
luhtakärpänen

Luhtakärpäsissä on lajeja, joiden 
toukat syövät kotiloita ja etanoita.

Tetanocera sp. Luhtakärpänen - kopula



1. Leppäpirkko on muninut 
kotikasvihuoneeseen tomaatin 
lehdelle – useampi munaryhmä

2. Ensimmäisenä kuoriutuvat 
toukat kuuden munan ryhmästä.

3. Nyt tutkikaan mistä ollaan oikein 
tultu.

3. Kuoriutumisen jälkeen ne syövät 
munankuoret ensiravinnoksi. Viisi 
nautti oman munansa kuoren, 
mihin katosi kuudes?

4. Kaksi on jo löytänyt kirvan 
saaliiksi. 

5. Ahaa, kuudes on löytänyt 
sisaruksensa, jotka ovat vielä 
kuoriutumatta – ja syö niitä! 
Kannibalismi on leppäpirkoilla  
yleistä tilanteissa, joissa 
saaliseläimiä on liian vähän.

1 2 3
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Pajut –
kevään ensi 
kukkijat
• Pajujen kukinta on 
välttämätön kevään 
ravinto monille 
hyötyhyönteisille: 
kimalaiset, mehiläiset ja 
osa kukkakärpäsistä 
ovat liikkeellä jo pajujen 
kukkimisen aikana. 
Ilman pajuja ne jäisivät 
ilman ravintoa.



Kukkivat ja 
marjovat puut 
ja pensaat
• Tarjoavat lisäravintoa 
siitepölyn ja meden 
muodossa, sekä suojaa 
ja vaihtoehtoisia saalis‐
ja isäntäeläimiä. 

• Parhaan hyödyn saa 
yhdistelemällä eri 
aikaan kukkivia lajeja

• Myös pölyttäjät 
hyötyvät!



Piennar- ja 
joutomaan 
kasvustot
• Tarjoavat lisäravintoa 
siitepölyn ja meden 
muodossa, sekä suojaa 
ja vaihtoehtoisia saalis‐
ja isäntäeläimiä. 

• Parhaan hyödyn saa 
yhdistelemällä eri 
aikaan kukkivia lajeja

• Myös pölyttäjät 
hyötyvät!



Hyönteissyöjä
linnut
Lisäämällä linnuille 
pesäpaikkoja ja 
ruokkimalla talvilintuja 
saa hyönteissyöjistä 
pitkäaikaisen hyödyn ja 
ilon omaan puutarhaan

Pesivä hyönteissyöjä ei 
valikoi mitä nälkäisille 
poikasille kantaa, lähes 
kaikki hyönteiset 
kelpaavat





Puutarhan 
lahopuu-
rakenteet
Lahopuilla voi edistää 
hyötyeliöiden viihtymistä, ja lisätä 
monimuotoisuutta pienessäkin 
puutarhassa

Maalahopuut tarjoavat suojaa 
esim. maakiitäjäisille, lahopuuhun 
pesänsä kovertavat petopistiäiset 
saavat kodin, lahottajasienet –
kuten käävät, lisäävät 
monimuotoisuutta




