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Aikuinen luumukääriäinen on noin 6–7 mm pitkä. 
Se on yleisväriltään harmaanruskea, siivissä harmaata 
kirjailua. Luumukääriäinen muistuttaa tavallista suu- 
rempaa pikkuhedelmäkääriäistä, mutta on vaaleam-
pi, eikä siivissä ole punertavaa värisävyä (myös pikku- 
hedelmäkääriäinen voi vioittaa luumuja). Luumukää-
riäisellä pään edessä olevat palpit ovat tummanharmaat.
 Luumukääriäisen toukka kaivaa aluksi raakileen 
kuoren alle pienen käytävän. Kaivautumiskohtaan pu- 
sertuu nestettä, kumivuotoa, joka kuivuu hedelmän 
pintaan. Samanlaista vuotoa voi aiheutua muistakin 
mekaanisista vioituksista. Toukka kaivautuu maltoon 
lähelle luumun kiveä. Toukka poistuu luumusta ja 
vioitetut hedelmät varisevat maahan. Haitallisimpia 
ovat myöhään esiintyvät toukat, joita voi olla vielä 
kypsissä hedelmissä. 
 Luumukääriäinen talvehtii toukkana kotelokehdos-
sa, usein luumupuun rungon suojaisissa raoissa. Naa- 
raat munivat yksittäisiä munia kehittyvien raakileiden 
pintaan. Toukat kuoriutuvat 2–3 viikon kuluttua ja 
kaivautuvat luumun sisään. Esiintyminen ja kehitys 
riippuvat lämpötiloista, vioituksia esiintyy eniten, 
kun on useita perättäisiä lämpimiä kesiä.

Torjunta-aika: Muninnan jälkeen 
toukkien kuoriutuminen alkaa, kun 
päivittäin yhteenlaskettu yli 10°C ylit- 
tävä lämpösumma saavuttaa 110–120 
päiväastetta (esim. keskilämpötilan ol- 
lessa 18°C päiväasteita kertyy 8). Kes- 
kilämpötila voidaan laskea max. ja 
min. lämpötilojen keskiarvona. Perin- 
teisesti ruiskutus tehdään viimeistään 
tällöin, valmisteen vaikutustavasta 
riippuen jo aikaisemmin. 
 Pyydysten käyttö torjuntaan on var- 
sin epävarmaa. Pyydykseen joutunut 
koiras vähentää naaraiden mahdolli- 
suuksia lisääntymiseen, ja näin myös 
vioitusten määrä voi vähentyä. Yhden 
pyydyksen toimintasäde on joitakin 
kymmeniä metrejä, ja vallitsevista tuu- 

lista riippuu, kuinka hyvin pyydys kattaa tarvittavan 
alueen. 

Säilytä feromonikapselit pakastimessa niiden käyt- 
töönottoon saakka!

Luumukääriäisen (Cydia funebrana) feromonipyynti Biotus-tietokortti: 
kasvintuhoojat ja tarkkailupyydykset (6)

 

Pyydykset: Luumukääriäinen lentää 
kesä–heinäkuussa. Jos kevät on ai- 
kainen ja kesä tavallista lämpimäm-
pi, voi esiintyä myös toinen suku- 
polvi heinä–elokuun vaihteessa. Täl- 
löin pyydykseen tulisi vaihtaa uusi 
feromoni heinäkuun puolivälissä. 
 Pyydykset asennetaan kukinnan 
päättyessä. Yksi pyydys/lohko an- 
taa kuvan luumukääriäisten esiin- 
tymisestä. Pyydys sijoitetaan loh- 
kon keskiosiin. Isolla lohkolla suo- 
sitellaan tarkkailuun käytettäväksi 
ainakin 1 pyydys/ha. Pyydysmäärä 
EU:n ympäristötuen lisätoimenpi-
teen mukaan; 1 pyydys/alkava ha 
ja jos kasvulohko on yli 5 ha niin 
edellisten lisäksi on pyydyksiä ol- 
tava yksi jokaista alkavaa 5 hehtaaria kohden. Pyy- 
dykset tarkastetaan 2–3 päivän välein torjunnan 
ajoitusta varten. 
 Pyydyksiin tulee myös Cydia tenebrosana -kää-
riäislajia. C. tenebrosana muistuttaa suuresti luumu-
kääriäistä, mutta sen pään etuosan palpit ovat vaa- 
leat, luumukääriäisellä tummanharmaat. Tunnistusta 
varten näytteen voi lähettää Biotukselle.
 Varsinaisia kynnysarvoja ei ole, mutta jos koko-
naissaalis ylittää 10 kääriäistä/pyydys voi torjunta 
olla tarpeen. Jos kukinta on ollut heikko, kynnysar-
vo on pienempi kuin runsaan kukinnan aikana. Kyn- 
nysarvo on tarhakohtaisesti arvioitava saatujen ko- 
kemusten, kukinnan runsauden ja tarhan olosuhtei-
den perusteella. 
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