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Feromonipyydys sisältää 
pyydysrungon (ns. delta- 
ansan), feromonihaihdut-
timen ja liimapohjan. 
Feromonihaihduttimia on 
erityyppisiä. Haihdutin-
tyypistä riippuu, miten 
se kiinnitetään pyydys-
rungon kattoon. Joissakin 
haihdutintyypeissä on 
valmis ripustin mukana, 
toisiin haihduttimiin tu- 

lee sitoa itse pikasidontalanka, jonka avulla haihdutin 
saadaan ripustettua pyydysrungon kattoon. Valmiissa 
pyydyspakkauksessa ovat kaikki tarvikkeet mukana. 

Pyydysrungon kokoami-
nen: taita ansalevy kol- 
mion malliin leikattuja 
katkoviivoja pitkin, taita 
siivekkeet halkioiden 
läpi, suorista sen jälkeen 
taitellut siivekkeet. Tai- 
vuta ansan pohjaosan 
molemmissa päädyissä 
olevaa katkoviivaa pitkin 
reunat pystyyn, lukitse 
ne ansan seinissä oleviin 

pieniin loviin. Näin delta-ansa lukkiutuu muotoonsa. 
Poista ansasta suojapaperi ja aseta se paikoilleen, lii- 
mapuoli ylöspäin, pyydysrungon pohjalle. 

Kirjoita pyydysrunkoon 
tarkkailtavan kasvintu-
hoojan nimi. Samaa run- 
koa voi käyttää useampa-
na vuonna, kunhan käyt- 
tää tiettyä runkoa aina 
samalle feromonille. Lii- 
mapohjaan on hyvä kir- 
joittaa myös tarkkailtava 
kasvintuhooja, ansannu-
mero sekä päivämäärä. 
Liimapohja vaihdetaan 

tarvittaessa. Yleensä feromonihaihdutin säilyy 
toimintakykyisenä tarvittavan lentoajan (poik- 
keuksena omenakääriäinen, jonka haihdutin täytyy 
vaihtaa noin 6 viikon kuluessa ensimmäisestä).

HUOM: Jos eri feromoneja käsitellään peräkkäin, la- 
jien välillä täytyy pestä kädet huolellisesti. Säilytä 
eri lajien feromonit erillisissä ilmatiiviissä pusseissa. 
Feromonihaihduttimet säilyvät pakastettuina käyttö-
kelpoisina noin 1–2 vuotta. Pakkauksesta avattua 
feromonihaihdutinta ei voida enää säilyttää, vaan 
se tulee ottaa heti käyttöön. Feromonihaihduttimen
käyttöaika on lajista, valmisteesta ja olosuhteista
riippuen noin 1–2 kuukautta.
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Feromonihaihduttimen 
kiinnittäminen: feromo-
nihaihduttimia on useita 
eri malleja riippuen. 
Osassa haihduttia on 
kiinnityslanka valmiina. 
Haihdutin on pakattu 
suojafolioon ja -muoviin, 
jotka tulee ennen käyt- 
töä poistaa. Mikäli haih- 
dutin on kannellinen 
putkilo, kantta EI pidä 

avata. Haihdutin kiinnitetään delta-ansan sisään si- 
ten, että kiinnityslanka pujotetaan ansan yläosassa 
olevasta aukosta läpi. Langan voi lukita paikoilleen 
nitomalla, sinitarralla tai vaikka nuppineulalla. Kello- 
ja putkilomalliset haihduttimet kiinnitetään leveämpi 
puoli/kansi ylöspäin, jolloin feromoni leviää parhai-
ten ympäristöön. Poista liima-ansasta suojapaperi ja 
aseta se paikoilleen, liimapuoli ylöspäin, pyydysrun-
gon pohjalle.

Valmiin feromoniansan 
asennustapa kasvustoon 
riippuu kasvista (omena, 
herukka, herne). Omenal-
le feromonia asetetaan 
roikkumaan oksaan esim. 
sidontalangalla. Herukoil-
la ansan voi myös ripus- 
taa oksiin, tai voi itse 
tehdä telineen. Telineen 
voi myös tehdä herneelle. 
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