
Pitkään samalla paikalla viljellyn mansikan vitsauk-
seksi saattaa ilmaantua korvakärsäkkäitä. Saastun-
nan alussa korvakärsäkkäät on hankala huomata, sillä 
toukat piilottelevat juuristossa ja aikuiset ovat aktii- 
visimpia iltahämärissä. Aikuiset korvakärsäkkäät ovat 
lentokyvyttömiä ja ne lisääntyvät partenogeneettises-
ti. Osa korvakärsäkkäistä talvehtii aikuisena, osa 
toukkina tai koteloina. Kaikkia kehitysasteita voikin 
esiintyä samanaikaisesti, mikä vaikeuttaa torjuntaa.
 Eri korvakärsäkäslajeista pikkukorvakärsäkäs on 
nimensä mukaan pienin (aikuinen 4–5,5 mm, toukka 
6 mm). Isokorvakärsäkkäät (aikuinen 5–7,5 mm, 
toukka 6–8 mm) ovat mustia tai ruskeita ja usein rus- 
keiden suomujen peitossa. Uurrekorvakärsäkkäät 
ovat puolestaan suurimpia (aikuinen 7,5–10 mm, 
toukka 8–10 mm), aikuiset ovat kiiltävänmustia ja 
niiden peitinsiivissä on selvästi havaittavia kellertäviä 
suomulaikkuja. Korvakärsäkästoukat vetäytyvät syk- 
kyrään häirittäessä. Ne ovat vaalean kellertäviä ja 
niillä on ruskea pää. 
 Niin pikku-, iso- kuin uurrekorvakärsäkkäät ai- 
heuttavat samantyyppistä vioitusta ja myös niiden 
biologiassa on yhteneväisiä piirteitä. Aikuiset korva-
kärsäkkäät syövät mansikanlehtiin pyöreitä koloja. 
Varsinaisen vioituksen aiheuttavat kuitenkin juuris-
tossa elävät toukat. Ne katkovat juuria sekä kalvavat 
juurten pintasolukkoa, heikentynyt juuristo haittaa 
kasvua ja lopulta voi kuihduttaa koko kasvin.
 Korvakärsäkkään toukat vioittavat mansikan juu- 
ristoa ja aiheuttavat kasvin nuutumisen. Jos kasvin 
nostaa ylös juurineen löytyy kellertäviä, ruskeapäisiä 
korvakärsäkästoukkia.

Korvakärsäkästoukkia voidaan torjua ns. kärsäkäs-
sukkuloilla. Kärsäkässukkuloita on kahta eri lajia, 
toinen (Steinernema kraussei) sietää jopa + 5°C läm- 
pöä (käyttö aikaisin keväällä tai alkusyksystä), mutta 
Heterorhabdites-lajia käytettäessä maaperän tulee olla 
yli 10 asteista. Kasvustossa esiintyy pitkin kasvu-
kautta kärsäkästoukkia, ja siksi sukkulamatoja tulee 
levittää useaan kertaan. Ensimmäinen sukkulamatole-
vitys tulisi tehdä yöpakkasten riskin mentyä ohi ja 
pintamaan lämmettyä noin 5–10 asteeseen. Toinen 
sukkulamatokäsittely kesäkuussa, ja elokuun loppu-
puolella vielä kolmas käsittely, jotta talvehtivien 
toukkien määrä saadaan minimiin. 
  Sukkulamadot voidaan levittää kasvustoon suo- 
raan esim. kastelukannulla, puhtaalla kasvinsuojelu-
ruiskulla tai tihkukastelun kautta. 50 miljoonalla 
sukkulamadolla saa käsiteltyä 2000 kasvia, 250 mil- 
joonaa riittää 10 000 kasville. Sukkulamadot vaativat 
toimiakseen jatkuvasti kosteana pysyvää maata.
  Sukkulamadot tunkeutuvat toukkaan ja vapautta-
vat kantamansa bakteerin. Bakteeri hajottaa hyöntei-
sen kudosta, jota sukkulamadot alkavat syödä. Hyön- 
teistoukka kuolee muutaman päivän kuluttua infek- 
tiosta. Vajaan 2 viikon kuluttua sukkulamadoista ja 
bakteerimassasta pinkeä toukan ruumis hajoaa, ja 
sukkulamadot vapautuvat ympäristöön etsimään 
uutta kohdetta. 
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