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Nappaa vattukuoriainen purkkiansaan 
Purkkiansojen käyttöohje: purkkiansaan asetettu 
houkutusaine houkuttelee vattukuoriaisia tehokkaam-
min kuin pelkkä valkoinen liima-ansa. Ansan kokoa-
minen on helppoa, houkutusaine sijoitetaan ansan 
kattoon (ks. asennuskuva). Purkkiansan pohjalle lai- 
tetaan 5 cm saippuavettä (2–3 % nestesaippuaa). 
Lennettyään päin ansan valkoisia siivekkeitä houkut-
televan kemikaalin ohjaamana, vattukuoriainen ti- 
pahtaa ansan säiliöön ja hukkuu. 
 Ansojen sijoittelu: jos pellolla on alueita, joissa 
edellisenä vuonna oli tavallista runsaammin vattu-
kuoriaisen vioituksia, kannattaa ansa sijoittaa sinne. 
Jos lähistöllä on villivattuja, voi ansan houkutusvai-
kutus ulottua niilläkin esiintyviin kuoriaisiin. Siksi 

torjunnan tarpeen tarkemmaksi määrittämiseksi. 
Vateihin saattaa tulla saaliiksi myös vattukärsäkkäitä.
 Varhaisella torjunnalla pystytään estämään vioi- 
tusten syntyminen. Ansatarkkailua voidaan jatkaa 
aina sadon alkuun saakka. Ansoilla voi olla myös 
torjuntavaikutus, mutta tarvittavasta ansamäärästä ei 
ole vielä tutkimustuloksia.

pelkästään ansan saaliin perusteella ei pidä tehdä 
torjuntakäsittelyä. Kausihuoneissa ansa asennetaan 
ilmavirtausten mukaan niin että tuoksu kattaa mah- 
dollisimman laajasti koko huoneen (loivassa rinteessä 
ilmavirtaus kulkee rinteen yläosaan päin, pyydys si- 
joitetaan alaosaan). Jos huoneessa ei havaittu lain- 
kaan vattukuoriaisia tai vioituksia edellisenä vuonna, 
siellä ei ole talvehtivia kuoriaisia. Tällöin mahdollinen 
saalis tulee huoneen ulkopuolelta.
 Ansat asennetaan kasvustoon lehtien puhjettua tai 
viimeistään nuppujen tultua esiin, noin kuukausi en- 
nen kukintaa. Aikaisin asennettuna saadaan pyydyk-
siin parhaiten houkuteltua pellolla aikuistuvia kuo- 
riaisia. Edullisin asennuskorkeus vaihtelee, aivan 
aluksi matalampi asennus (0,5–1 m) on tehokkaampi, 
myöhemmin nuppujen tultua näkyviin ansa tulee 
nostaa kasvuston yläosaan. Purkkiansaa varten voi 
pystyttää matalamman ja korkeamman paaluun ja 
kiinnittää paaluun muoviruukku, johon purkkiansan 
voi istuttaa (kuva). Ansaa peittävä kasvillisuus kan- 
nattaa poistaa niin että ansan valkoiset siivekkeet 
ovat mahdollisimman hyvin näkyvissä. Tarkkailutar-
koitukseen ansoja tarvitaan 1–2 hehtaarille.
 Kun pyydykseen tulee kuoriaisia, kannattaa nup- 
pujen tultua esiin tarkkailla kasvustoa: näkyykö kuo- 
riaisia tai niiden syöntijälkiä nupuissa? Silmävaraisen 
tarkkailun lisäksi kannattaa ottaa karistusnäytteitä 
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