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Peto, saalis ja vioitus: 
Aikuinen ansaripetopunkki on punainen, pitkäjal-
kainen, noin 0,3 mm. Munat ja nuoruusasteet ovat 
väritykseltään vaaleita, mutta ne muuttuvat punerta-
viksi vanhetessaan.
 Vihannespunkit ovat 0,3–0,5 mm mittaisia, vi- 
hertäviä ja niillä on molemmissa kyljissä tummat täp- 
lät (talvehtimasta tulleet tai uusille isäntäkasveille 
levittäytymään valmistautuvat vihannespunkit ovat 
punaisia). Vihannespunkit esiintyvät usein pesäkkei-
nä lehtien alapinnalla, ne imevät kasvisoluista kasvi- 
nesteitä. Syöntijäljet näkyvät lehden yläpinnalla kel- 
lertävinä pilkkuina. Vihannespunkit kehräävät myös 
seittiä.
 Ansaripedoille kelpaavat ravinnoksi kaikki keh-
rääjäpunkkien eri kehitysvaiheet. Ansaripetopunkki 
elää vain kehrääjäpunkeilla, eikä se tule toimeen pit- 
kää aikaa ilman ravintoa. Ansaripedot voivat hävittää 
kaikki kehrääjäpunkit kasvustosta ja kuolla itsekin 
tämän jälkeen. 
 Ansaripetopunkin kehitys munasta aikuiseksi kes- 
tää noin viikon (25°C). Aikuinen naaras munii vajaan 
kuukauden mittaisen elämänsä aikana 50–100 munaa. 
 Kuivuudesta ansaripedot eivät välitä (optimikos- 
teus > 60 %). Vihannespunkit puolestaan viihtyvät 
kuivassa ja kuumassa, joten kasvuston sumutus on 
eduksi petopunkeille.

Ansaripetopunkki (Phytoseiulus persimilis) vihannespunkkitorjuntaan 

Petopunkkien onnistunut käyttö:
• Kasvintuhoojat tulee havaita mahdollisimman 
varhain.
• Levitä pedot suoraan kasvin lehdille (alin kuva), 
saastuntakohtiin reilummin petoja. 
• Käyttömäärä vaihtelee saastunnan tason mukaan 
(20–50 kpl/m2).
• Kotioloissa kannattaa mieluummin levittää reilusti 
petoja kuin liian vähän. 
• n. 750 petoa/pakkaus.
• Levitys mahdollisemman nopeasti petojen saapumi-
sen jälkeen, ei kuitenkaan esim. keskipäivän helteessä.
• Ansaripetopunkkeja voidaan säilyttää 8–10 asteessa 
vaakatasossa 1–2 päivän ajan. 
• Torjunnan teho alkaa näkyä noin kahden viikon 
kuluttua.
• Ansaripetoja voidaan käyttää ympäri vuoden. Läm- 
pötilan tulee olla 20°C vähintään 8–12 tuntia päiväs-
sä (optimi 25°C). 
• Kuivuudesta ansaripedot eivät välitä. Kasvuston lat- 
vojen sumutus on eduksi petopunkeille etenkin kesä- 
kuumalla (petojen optimikosteus > 60 %). 
• Petopunkit eivät viihdy kuivassa huoneilmassa, jo- 
ten emme takaa torjunnan onnistumista sisätiloissa.
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