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Tuomlkirva Rho los i hum ad.i on vi1 jojen, eritylsestikauran ja ohran u o a nen. aa itäjäiset (Coleoptera:Carabid.ae ovat tärkeitä tuomi kirvo jen saalj-sta Jr-na var-sinkin kirvapopulaation perustamisv aiheessa-
Työn tarko ituksena o1i tutkia Laboratorlossa kahdentuhohyönte istor, junta-alneen dlmetoaatln a fenvaleraatlnvaikutuksia rnaakiitäjäisiin Maaki j-t ä jäis

j
1 stä valittiinkoe-e1äiniksi sysikiitä jäinen erosticbu ne lanarius J(,Patrobus atrorufus. Dinet oaatis e a enva raet sta teh-

kummasta Ln iuokset jctka vastasivat vahvuudeltaanviljapelLoilla käytettävl .t,
a liuoksla ja viisi lainennosresiten, että seur¿ava oli ai-na puolet edellistä laimeampaa..Ensimnäiseksi tutkittiin kuinka torjunta-aineiCen laj--nentaminen heikensi nlicen tehokkuutta kirvoja vastaan jakuinka eri vahvuisilla liuoksilLa ruiskutetut kirvat ke lpa-

)

:: qi

to
vat maakiitäjäisten ravinnoksi verrattuna ru iskuttamat-miin kirvolhin. trisäksi seurattiin nillaisia nyrkytysoi-

.'t
areita ruiskutettu ja kirvo ja syöneiIì_ naakiitä ;äisillä iI-neni ja toiveena oli Iöytää liuosvahvuus joka tehoaisikirvoihin , mutta olisi nabdollislnman turva l-linen maakii-

tä jäisiIIe. lopuksi kckeiltii_n suoran d.inet oaatti- ja fen-valeraattiruiskutuksen vaikutuksia sysikiitäjäislin koI-
messa eri lämpôtiLassa , +8 C:ssa , +15 C:ssa ja +21 C:ssa,Fenvaleraatti oli t ehokkaam pi kirvoja vastaan kuin ci-metoaatti, mutta rnol_emnat va ikuttiva t melko tehokkailtaviel-a 1/8 laimennoksinakin. Dimetoaa ttikirvoja saaListet-tiin enemrnän kui_n fenvaleraettikirvo ja, joten f envalera.att:osoittautui maakiitä jäisiä kohtaan karkoittavamrnaksi kuindimetoaatti. Þ1ahdo1l lsesti siksi Cirnetoaattiki.rvo ja saal1s-taneet maakiltä jäiset kärsivät enernmän rnyrkytyksistä kuln

t. Kumrnankaan tor-fenvaleraattiki rvo ja saalistaneet yksilöjunta-aineen suhte en lluosten lainentaminen ei juuri vëhen-tänyt aineiden karkoittavuutta. Sysikiitäjäisten suorassaruiskutuksessa d inetcaatti oli myrkyllislntä +21 C:ssa jafenvaleraatti +8 C:ssa.
luontaisten vihol-1i sten säilyttämiseksi tuorniki_rvojenkemialiista torjuntaa pitäisi värttga ja jos Iuontainentor.junta ei oysty rajoittamaan kirvojeñ lisääntynistä rj.it-

lïla?t+, laiménn-osteã käyttöä *ñkyiíisyytensä åuhteen va-llkoivista torjunta-aineista voitaisiin" tarkita. lisäksiruiskutusajankohd.an l,änpötila ja torjunta-aineen myrkylli-
syyden 1ämpötilariinpuvuus olisi hyvã ottaa huonioón tor-junta-alnetta vallttãessa .
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