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Alkusanat.
Äun maanmiljelijä näfee pelloillaan ja niityillään paljaita 

pälroiä tai fuif)tuneita, M aStuneita oraita ja forfia, j ä t t ä ä  f)äti 
taiuallifeäti epäebuUifia fäitä tai fyuonoöti onnistunutta fplmöä. 
3 a  monasti jaottamat nämä feifat tobella ollafin jppnä. SJJutta 
faiffein ufeimmisfa tapattffisfa omat fppt fuitenfin löpbettämisfä 
aiman toifaalta, miljelpsEaSmien miljollifista elämäsfä IttonnoSfa. 
9htista, lau taa , fyeinälajeja, perunoita, omenia p. m. fpöroät 
nimittäin monet muutEin fuin main ihminen ja luinen fotieläi= 
tnenfä. £atöaUifiS[a oloisfa omat nämä roiljelpStaSroien loifet 
niin imrmahtfuina ja elämät niin piilosfa, ettei maanmiljelijä 
ebeS etfieSfäänfään niitä löpbä. 3Wutta hm olofufiteet omat 
olleet niille erifoifemmitt fuotuifia, lifääntproät ne niin fuunnat; 
tomisfa määrisfä, etteimät enää moifaan ppfpä piilosfa. ©illoin 
maanmiljelijä ne fpHä juom aa, mutta juom aa famalla furuffeen, 
että l)än on moimaton niitä mastaan taistelemaan, fillä tuhooja 
on pääsfpt niin fnnuiiän alfuun, ettei iitä enää rooiba ainafaan 
finä fefänä fufiStaa. ©entäöben on maanmiljelijöille perin tär= 
feätä, että t)e fiinnittäroät entistään melfoista enemmän l)uo= 
mionfa mainioiHanfa elämiin lufemattomiin loifiin, jotta moifi= 
mat ajoisfa rpljtpä pontcroiin torjumisfeinotyin.

SBaatimattomaffi oppaaffi Reille tällaifesfa peltojenfa ja 
niittpjenfä tarfaSteluSfa on tämä firjanen aijottu. @e ei ppri 
olemaan minään puhtaasti tieteedifenä ja tpl)jentämänä tieto; 
aarteena loisjienien ja loiSfaSmien elämästä, maan l)elppotajui=
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fetta efityffenä maasfamme täi)au asti tunnetuista peltojen ja 
niittyjen raifjotlifista. £>t)roin (uuttamaa on, ettei tarita  maan= 
viljelijä litybäfään tästä tirjaSta jofaista eläintä tai faSroia, 
jonfa l)dn mainioiltaan tapaa tuima tofeimiSfä. Siilien on finniä 
pffinfertaifeSti fe, että maasfamme on näitä feiffoja tutfittu raasta 
tjprain raaillinaifeSti, joten ei tunneta imelä läf»eSfään faiffia 
roiljetySfaSroiemme loifia. £äHaifiSfa tapauffisfa tefee maan= 
miljelijä niin fjprain tieteelle fuin maanrailjetyffettemmefin paljon 
Ityötyä, jos lähettää litytämänfä loifen fprtipulloon fuljettuna 
jofo aflefirjoittaneeEe tai fuorastaan raaltionentomoloogiHe, tri 

R e u t e r i l l e ,  jofa on antautunut erityifeSti täUaifin roalnngollis 
fia loifia tuttunaan ja jofa on mpöslin roalmiS raaarallifemman 
tul)on uhateSja matfuStamaan itfe paita lie maanrailjclijöttä neu= 
raoillaan arauStamaan.

3lpuna firjaSta firjoittaeSfani olen fänttänpt ufeita ulfo= 
maalaifia tämän tapaifia teoffia fefä t r i  R e u te r in  rouofit= 
tain „9)la(mmiljetySl)aUituffen tiebonannoisfa" julfaifemia ferto= 
muijia tu^ofjpönteiSten IjäraityffiStä maaSfamme. ©rinotnaifina 
lähteinä oraat innostin olleet tri 3 . 3- S i ro n  aifafauslelibesfä 
„8uonnon f)Stäraä" julfaifemat monet firjoituffet l)uomattaraim= 
mistä loisfienistämme. Dmat tutfimuffeni näistä feifoista fupiS= 
tumat fettfijaan raerrattain raamiin, josfin niinä tymmenenä 
rauonna, joina l)t)önteifiä olen maamme eri ofisfa feräiUtjt, 
mtjöSfin aina olen pitänyt filmäHä peltojen ja niittyjenfin l)pön= 
teifiä.

SBiipuriSfa marraSfuulla 1907.
3. e. flro.



miten tätä kirjaa on käytettäroä?
3otta  tottumatonfin faSmieu ja hyönteisten elämää tut= 

fima tooift faaba firjaSta efifle fen lotfen, mitä milloinfin f)änen 
mainioittaan tuhojaan tefce, annamme täsfä enftn muutamia 
ohjeita, miten tätä teosta on täytettä mä.

Äuroitelfaamme olemamme joHafin o h r a p e l lo l la  tuoöfa 
elofuun puoliroälisfä. @nfi fatfannolla näyttää foto pelto ole* 
man l)yroäsfä funnosfa, olira on fuoraa, pystyä ja rastastäte 
Iäistä. ^Olutta luu astumme pedon ojaan ja ryijym m e oifein 
lähemmin lutafin farfaa tarfaStamaan, niin fjuomaammepa pian, 
että ftettä täällä on miatttfiaftn, mieläpä ufeammatta taroafla 
mioittuneita forfta. Jtiinpä on tuoSfafin lähellä piennarta muuan, 
jofa on pahasti faUellaan ja airoan maalea ja jofa nyf)täeSfä 
lähtee f)t)min helposti irti. Otetaantjan nyt firja efillc. 'Siellä 
löyhämme fimulla 9 lunnin „Kaat»oja, joitten aroulla rooi 
tutkia mikä on aiheuttanut tuian kastoissa". £ ä tä  luhta 
neumoiftn faiffein enfimmäifeffi täyttämään. S iin ä  omat omi= 
tuifiin faarooit)in järjestettyinä faiffi firjaSfa mainitut loifet vel)u- 
faSmiufa mutaan. £ äsfä  tapaufjcSfa etfimme fiis ftettä ohran 
(fimuHa 26). S itten tutfimmc oifein tarffaan fen ohran, jonfa 
pellosta nyl)täfimme irti. föeti etifi filmäyffetlä juomaamme, 
että juuri jäifin maalian, fäteen tuli main itfe forfi, joSfa ei 
näe muuta mammaa tuin että tä t)fä  on m aa lea . 9läin ollen 
on turha tuttia firjaSta niitä fof)tia, joitten otfiffona on „3uu= 
ret omat mioittuneet", „9luoret oraat omat turmeltuneet" ja
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„?8ant)empien faSroien Ief)bet ja oifi tärroelttjneet", roaan fiir- 
rtjmtne fuoraStaan ftif)en fofjtaan, josfa felitctään täf)fän rotat, 
eli fiis ofaStoon: „£ctl)fä  on ro io i t tu u u t"  (firoutta 28). Xätä 
rpjjbpmme fitten lufemaan pitäen pl)ä fäbesfämme nplitäfemäämme 
oljrafappaletta. ©nfinnäfin on fiinä: I. „ 3 p ro ä t  ja  fa le e t 
oraat fofo täl)fäsfä tai ofasfa fitä tärroeltpneet". Äun npt fat= 
felemme fäbesfämme olemaa otjraa, näemme, ettei fen täfjfäsfä 
ote mitään ulfonaista roifaa. ftäftttä oleroa tapaus et fiis foroi 
fareffeefeen I. £>pppäämme fentä£)ben ofaStoon I I ,  joäfa faito= 
taan: „ftaleet taroattista fofoa, mutta jproät pieniä tai jääneet 
fofonaon fehittpmättä". 9fiin näpttää oleroattfin (aita tapaamas= 
famme oljrasfa; fe fuuluu fiis tät)än ofaStoon. Suemme fitten 
eteenpäin: A) „$onfitn pelto--ofan faifti faSroit oraat tällä taroatta 
turmeltuneet ja lefybet feltaifia, pallotellen ruSfeatäpIäifiä". Spraä 
fpttä ei fentään näin pahasti ole täsfä pettosfa, fiHä eifjän täl
laisia roioittuneita forfia näe fuin foarroaffeltaan ftettä täällä. 
Näljän ofaStoon ei ftiS npt fäfittä olema tapaus foroi. ,£>pp= 
päämme fentäl)ben feuraaroaan, famalla taroatta lahottuun ofaS: 
toon, eli B):l)cn joSfa luetaan: „2linoaStaan jotfut täl)fät peU 
loSfa tpl)jiä ja roaalenneita. S B a lfo tä ljfä ifp p S " . ©ttyen näl)= 
täroästi fäbesfämme oleroa of)ra fuuluu. Sitten jatfamme:
a) „2BioititS o ljen  a la  o f a s f a". 9ipt tutfimme Ijproin tarf- 
faatt ollea ja —  airoan oifein; fen alapää on felroästt nafer= 
rettu poiffi ja fentäl)benl)äit fe niin helposti irtautuifin maasta. 
£äfjän ofastoon fiis tutfittaroanamme oleroa ot)ra fuuluu. luemme 
eteenpäin: O tti on lähellä maata p u r tu  p o if f i  j. n. e. —
i 'ia  a f i rp u  n (Haltica) touffa, 24."

9Jpt olemme fiis faaneet efttte itfe tul) o n aiheuttajan. (St= 
fimtne fitten firjaSta fen fappaleen, jonfa ebeSfä on numero 24. 
©e on firoutta 123. ©iinä m ainitaan tjeti enfimmäiftttä riroeittä 
roielä lp()peSti, mitfä fof)bat faSroiSta näpttäroät roiattifilta, jotta 
tutfija faifi roieläfin fuuremman roannuuben, että juuri tämä 
tapaus täsfä npt on efittä. SBaSta fitten feuraa efitpS loifen 
tuntomerfeistä ja elintarooista fefä fen aiheuttamien roafyinfojen
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fuuruubeSta, ftfäli fuin firjoittaja on niistä faanut tietoa. Soputfi 
on „torjumisheinoissa“ mainittu liuomattaroimmat niistä fei= 
noista, joitten annilla rooibaan fpftjtmiffenalaista loista raostaan 
taistella.

Äun tällä taroatta firjaa lufee, pääfee luullaffeni roerrattain 
helposti tution aiheuttajien petille ja jaa lgt)t)itä neurooja, miten 
niitä roaStaan on taiSteltaroa. SoS fattuu fäxjtnään niin, ettei 
fmoleflifenfaan iutfimuffen fautta faa felroille loista, tätjttjt) olet= 
taa, ettei fcttaista tapausta täsfä firjaSfa ole lainfaan mainittu, 
ja liro in  fiitollinen olifi firjoittaja, jos Ijänelle ilmoitettaifiin 
tuoflaifista ja muistafin puutteista, jotta fitten maljbollifeSfa toi= 
feSfa patnoffeSfa faifi roiat forjatuiffi.





mitä nokkosperhosesta moi oppia.
Sotainen tuntee punaifen ja m ustan ftrjaroan noffoSper= 

Ijofen. 2£iJaftn feroäättä fe jo lentelee itjmiSafumuSten nurftSfa 
eifä fe fefättätään näätä loitolla ppft). £ u o n  tuoStafin fen nä= 
fee fpffpmpöljään faatta aurinfoifitta feiniHä ja titmttä fiiroet 
leroättään päiroää paiStattamaSfa. Alutta otifo()an monifaan 
tullut fitä lähemmin tarfastaneeffi ja fen elintapoja feuranneeffi. 
Musiinpa main. ^ a  fuitenfin on fenetlä tafyanfa tilaifuuS 
omin filmin fitä mielin m äärin tuttia, ftttä £)elpostit)an fen 
tiinni faa. 3 a  tarfaStamifen fe fpllä anfaitfee, ftttä fe on jo 
ruuntiiltaanfin perin merellinen olento.

Dtafyan feHainen fäteefi, fun fe lefäpätroänä on effpnpt 
fjuottecfeefi, eifä löpbä fieltä ulos, maitta ittunantin  olifit ftHe 
omannut. $oS maroroaSti pibät fitä fjppppfieft mälisfä, antaa 
fe itfeänfä rauljaSfa tarfaStefla.

©nftnnäfin näet fiHä n e l jä  ruumiifeen merrattuna aifa 
ifoa ja leroeätä f t ip e ä . Riistä futfutaan etumaifia e tu f i i ro i t f i  
ja tafimaifia ta f a f i tm if f i .  Äoroin ne omat faunitSti firja= 
tut ja atroan tuin fametin pefimoifet. hiilenpunainen on po£)ja= 
roärinä ja fiinä ifoja fpfimitStia täpliä fetä pitfin fiipien ulfo; 
reunoja ripoteltuna taimaanfinifiä, ftlftitiiltoifia pifaroita. <§eU 
laifet omat fiiroet päättä. 9Jiutta roilfafetjan alle. Siiman toi: 
nen on ftettä roäritpS. ^unaifeSta ei nät) merfftäfään, main 
m ustaa ja teflertänmä fiettä filmäfi tapaa. 3°l)tuu el)fä mie=



leefi fgfgtmiS: m istähän ftjpstä ttolfoSperljofella fiiroet näin omat 
eri puolilla airoon eriroärifet. (Sitä et tnuutett pm märrä, ellet 
fatu näfemään tuollaista perhosta notfofeHa istum asfa jonfun
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Suma 1. 9loftoöper£)onen.

fuiroettuneen lefjben nriereSfä. k a r tta a n  rujt faa täl^Stettä, jotta 
rooifi fen erottaa tuim asta letibestä, fittä airoan fen näföifeffi 
notfoSperljonen muuttuu fun fe lt)ö fiipenfä ppStgpn, niin ettei 
niitten yläpinnan torneista rööreistä ole mitään näftjroisfä. Säästä



(»itomaat, että luonto on antanut tuolle raufatte fiipien alas 
roärisfä erhtomaifen fuojafeinon, jotteiroät linnut, fubenforennoifet 
ja muut fen roihottifet häroittäifi fitä fufupuuttoon.

SJhttta fatfofjan hPPPPfiäfi! 9iäet niiöfä hienon hienoa 
jauhetta, jota tttisfä ei ennen ollut. 3>oS fitä tarfaStaifit hproin 
roahroatta fuurennuffetta, niin muuttuifi fe ifoiffi, oEjutfantaiftffi, 
hammaslatroaififfi litteiffi fuomutffi, jotta roatyteleroat melfoifeöti 
fefä muobotteen että roä tiileen. Setntnoifitta pienen pienittä fuo= 
muitta omat perhofen ftiroet fefä päältä että alta fatetut ja niit; 
ten roaifutuffeSta fiiroet niin famettimaifen pehmeiffi fäproät. 
jQijroin helposti ne irtautum at, jonfa tähben pitää fttpiä roaro= 
roasti pibettä, ettet tahbo perhofelta fen fauneimpia foristuffta 
riistää.

Äatfohan fitten fen ruum ista. SBoit helposti erottaa fiiitä 
folme ofaStoa, pään, fesfiruumiin ja tafaruumiin. 3)li fofo 
tafaruum iin on tiheästi pitfänlaifta farrooja, fantaten fuin tafa= 
fiipien fifäofasfafin, ja jos foettelet fen pintaa, huomaat, että 
fe on foroaa, eifä pehmeätä futen omafi. Äurt perhofitta on 
famoin fuin monetta muuttafin alhatfetta eläimettä lihaffet fiin= 
nitetyt ihoon, tät)typ fen tietysti olla aifa roahroaa. ÄeSfirmu 
miisfa istum at felfäpuoletta fiipiparit ja roatfapuoletta folme 
paria niroelifiä raajoja. Äatfohan, miten tafaruum is oubosti 
nptfähtelee. —  2Rel)iläifeStä fen huomaifit roielä paremmin. —  
Siten eläin h e n g i t tä ä .  S illä  on näet fieramet pitfin tafaruu= 
miin tylftä, ja noin liifuttamatta fitä fe faa turmeltuneen tlman 
purfuam aau ulos hei1flitpSelimiStään ja raifasta painumaan 
fijaatt. Äetthfoja fittä tyttä et ole, roaan niitten fijasfa omituifia, 
hienon hienoja p u tf ia .

3oS rooifit tunfea fatfeefi läpi tuon m ustan työn, näfifit 
ftettä fifättä fulferoan päästä tafaruum iin päähän faaffa felroän 
fu o le n  ja ftinä monenlatfia perhofen ruuanfulatuffette tärfeitä 
ofaStoja fefä melfetn roatfafuoreSfa fiinni faffi pitfää, rinnaf= 
faista h e r m o jä n n e t tä ,  joisfa on fuSfafin niroeleSfä pieni folmu, 
mistä fitten lähtee h^rmofäifeitä t)li fofo ruumiin, £ä§ tä  huo=
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Ttiaot, että aiman raääräsfä o ro at ne, jotfa luulemat, ettei peti 
hofitta ja muilla piffueläimittä ote taintaan tu n to a .  SIpUä ne 
tuntemat pienimmänfin fosfetuffen ja lomin niihin epäitemättä 
foSfee, jos tempaa niiltä jalan tai fiiroen trti.

^SäöSfä pistää fitmääfi fafft pitfää nuijapäistä fanfeata 
rihmaa. 9le omat nimeltään tu n to f a r m e t  ja niittä eläin tun= 
nuStelee ebesfään olemia efineitä, jotapaitfi niisfä on erinomai; 
fen tarffa hajuaisti. Niitten juuresfa on puolipallon muotoifet, 
ifot)fot f t tm ä t ,  jotfa omat tiheän Iphpen farraan peitoSfa. &ai= 
festa päättäen eimät perhofet —  phtäraähän fuin m uutfaan 
hpönteifet —  näe fuin hproin Iphpen m atfan päähän. (Silmien 
mäliSfä on pään alaofasfa faffi ttf)eäfarraaista nastaa, n. f. 
h u u l i r ih m a t ,  joitten amulta eläin fpfenee pl)ä tarfemmin haiS; 
tam aan, ja niitten roätisfä pitfä tormimainen im u fu u . S itä  
ei aina faata erottaa, fillä eläin pitää fen taroattifeSti fierteette 
fiercettrjnä ja tiufasti huutirihmojen mätiin painautuneena. ^am= 
paita ei perhofen fuuSfa ote nimeffifään ja teuraat oraat fur= 
{astuneita, niin ettei eläin rooi fpöbä fuin neStemäifiä aineita. 
Jtäitä tarootellesfaan fe oifafee imutorraenfa, pistää fen fufan 
fifään ja etfii fieltä mefiptfaran, jonfa fe fitten imafee fuuhunfa.

$ u n  näin olet tutustunut noffoSperhofen ruumiinrafentee= 
feen, raoit hu°letta laSfea fen taas raapauteenfa, fillä fe on 
ihmifitle ainafin taraaHifiSfa oloisfa airaan raafiingoton eläin. 
Räet fen lentää lephptteleraän paifaSta toifeen, pistäptpraän tuon 
tuoStafin hfttifetfi johonfin fuffaan imafemaan pienen mafean 
mefipifaran, mutta pian taas lentoon lehahtaman. Csi fe fau=
raatt jouba tjt)beSfä paifaSfa olemaan, fitlä tphpt on fen elä=
mänlanfa, fuotuifisfa tapaufftSfa main noin parifen ratiffoa —  
ja furaitn jatfamifeSta on huolehbittaroa. Söpbettpään itfeHeen 
puolifon etfii naaras, jofa firaumeunen fanottuna on pert»ofiSfa 
pteenfä fooffaampi fuin foiraS, häitten jälfeen nuoren meheraän 
noffofen ja tasfee fen tehbilte, marteen tai pimititte fuuren m ää;
rän pienen pieniä m u n ia . I^oS npt rphbpt pitämään ftlmättä
näitä, faat helposti felmitte perhofen fofo fetntpshistorian. Räet
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muutamien painuen fuluttua m unista rpötniroän airoan pieniä 
matomaifia eläimiä, n. !. to u f f i a ,  jotfa ahnaasti isferoät roal); 
roat leufanfa noffofeen ja alfaroat fittä nafertaa rttofaanfa. $ a  
paljon ne fpöroät. 9ioin oman painonfa jopa paljo enemmän; 
fin jofa päiroä. @ipä fentähben fumma jos ne jo jonfun päi; 
n»än fuluttua omat niin Itharoia että nahfa ihan pingoittaa, 
jopa roiimein felfäpuolelta —  Ejatfeaa. 9lpt luulifi tuolle pie; 
neEe eläimelle fontin o£)rafesti fäpneen. 'Hcutta eipä ntinfään. 
S illä  fen manaan nahan alla on hpnrisfä ajoin fpntpnpt uufi, 
jofa nuorteana ja notfeana roenpp npt melloista laajemmaffi 
fuin entinen. Täten faa eläin roisfatuffi pltään ahtaan purnun, 
ja moi npt taas puoletta fpöbä oifein mielin määrin. 3Jiutta 
pian on tämäfin nahfa fäpnpt aEjtaafft, jonfa täi)tien fefin luo; 
baart pois. häHaifia t ia h a n ro a ih b o f f ia  on noffoSperhofen 
toufalla ja pleenfä muittenfin hpönteisten toufitta ufeampia ja 
jofa ferta eläin faSroaa jonfun roerran foolleen. @nnen pitfää 
fe on tullut noin 2— 3 cm mittaifeffi, jolloin fe on „täpSfaS; 
roanut". ^tbä£)äti npt filmäHä fitä! 3 onh 'n ajan fuluttua fe 
laffaa fpömästä, fäp rauljattomaffi, fulfee ebeStafaifin noffoS; 
leitten toälisfä ja läl)tee roiimein airoan pois rel)ufaäroiltaan. 
Söpbettpään fopiroan paifatt, firoen fprjän, puun fpljen t. m. f. 
fe fuuStaan roetämäHä tahmealla, I)ämäl)äfin feittiä m uistutta; 
roaHa aineella punoo tafaraajanfa roanfaSti alustaan fiinni ja 
roisfautuu pää alaspäin riippumaan. T äsfä omituifeSfa afen; 
noSfa fe on ufeita tunteja airoan hiljaa, mutta fitten alfaa fen 
ruumiiSfa näfpä omituifia nptfäf)bpfftä, ifäänfuin eläimellä olifi 
foroia tuSfia. 3 a niitä fillä Iteneefin, fiHä jonfun ajan fulut; 
tua fen naf)fa haileaa felfäpuolelta ja tpöntpp roähiteHen pois 
pii fofo ruumiin, airoan famaHa taroada fuin pleenfä nahan 
roaihboffisfa. SUutta fen roanfjan nahan alta ci npt tulefaan 
efiin famallaista fuin entinen, maan tpffänään erilainen. @n; 
finnäfin on eläimen pinta foroaa ainetta ja raajat oroat hä; 
roinneet fofonaan pois. Sam aten on fäpnpt fuuofidefin ja 
filmille fefä niille teräroiHe piifeille, joita touffanahaSfa on pH
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ruumiin. (SbeSfäfi on npt fotonaan toifettainen aste noffoSper= 
hofen elimuaifjeiöta, tuin äsföinen touffa. T ätä  astetta futfu= 
taan fo te lo f f i  ja fen aitana eläin on melfein liiffumaton, ei 
työ mitään eifä muutenfaan ofoita millään taroatta oleroanfa 
eläin. $oS npt leiffaifit aufi tuon foroan fuoren, et rooifi fifältä 
löptää fuolta, hermostoa p. m. tärfeitä elimiä, päältäpäin  ei 
ftinä h«omaa minfäänlaifia muutoffia, mutta fifättä fen ftjaan 
tapahtuu mitä merfittifimpiä ja perinpohjaifia uubistuffia. (Siellä 
fpntpp näet juuri fe faunis moniroärinen ja fiiroittä roaruStettu 
p e rh o n e n , jota aifafemmin tarfaStimme. 3oS olofuhteet oraat 
fuotuifat, m uuttuu fotelo jo parin roiifon fuluttua hpnun tum= 
maffi ja fen fuoren läpi fuultaa fiettä täällä roaaleahfoja täp= 
liä. Äotelo alfaa npt olla raalmis f u o r tu tu m a a n .  S e  halfee 
felfäpuolelta ja raosta tpöntpp ulos itfe perhonen, mutta niin 
furfeaS|a funnoSfa, ettei fitä raielä noffoSperhofeffi juuri tuntifi= 
faan. S en  työ on airoan pehmeätä, fiiroet il) a n fpffpräsfä ja 
itfe eläin roielä heiffo ja raihnainen. Djennettuaan hiufan itfeään 
fe fiirtyp pois tyhjän fotelonahfan päältä, etfii paifan, joSfa 
fiiroet faaroat riippua alaspäin, ja  jää fityen hiljaa istum aan. 
S iin ä  painumat fiiraet roähitetten alaspäin, leroiäraät fofo laa= 
juubefleen ja foroetturoat famaten fuin eläimen nahfafin fitfeän 
foraaffi. Sioin puolifen tunnin fuluttua tuntee eläin itfenfä 
tyllin rairfeäfft ja raoimaffaafft, työ pari fertaa fiipiään ifään= 
fuin foetteeffi ja lehahtaa lentoon, araaraan m aailmaan.

Räin noffoSperhonen tyntyt), ja niin fpntpraät ufeat muut: 
fin hpönteifet. Äummattifet oraat fen elämänraaiheet, paljoa fum= 
mattifemmat fuin forfeampien eläinten. KofonaiSta neljä astetta, 
n y tn a , to u f fa ,  fo te lo  ja p e rh o n e n , fen feljityffeSfä huomaat, 
ja nämä asteet oraat niin erilaifia, ettei outo raoift aaroistaa; 
faan niillä oleraan minfäänlatSta phtepttä toiStenfa fansfa. S illä  
onhan ahnas matomainen touffa jotafin tyffänään toista, fuin 
näennäifesti airaan eloton fotelo ja milfas, fomearaärinen per; 
honen.



Hyönteisten vahingollisuudesta ja hyödystä.
©anoin, ettei noffoäperljofeSta ole mitään raaljinfoa roil= 

jeltjSfaSraeiHe. 9tiin onfin faiffetn ufeitnmisfa tapaufftSfa. 3Jlutta 
jos olofufyteet oraat otteet fttte Iiro in  fuotuifat, niin on fe pää§= 
ft)t lifääntyntään niin fnuresfa ntääräsfä, ettei toufiEe enää rii= 
täfään rarainnoffi taraaHifet noffofet, raaan tägtrjg ainafin ofan 
etfiä toifia faäraeja ruuaffeen. ©illoin ne turraanturoat f)utua= 
lan Ie£)tiin, alfaraat niitä ft)öb« ja faattaraat tällöin tcljbä fuu; 
riafin raal)ingoita. 9iäin m uuttuu fiis airaan raiaton noffoS= 
perhonen olofui)teitten pafottamana if)tnifelle roat)infoa tuotta; 
roaffi. ©amaten on laita ufeitten muittenfin hyönteisten. £a= 
raattifisfa oloisfa ne eläraät fettaifttta faSroeiHa, ettei if)mifeUä 
ole niistä m infäänlaista Ejaittaa, mutta fun ne pääferaät lifään= 
ttjmään liiaffi, ei niitten raarfinaifet te£)ufaörait enää riitä; 
fään ruuafft, raaan tä q tp  ofan turraautua il)tnifen railjelemiin 
faSraeif)in. 3 a  fifloin ne fätiraät tietenfin xl)mifeHe roatjingollis 
fitfi. $otfut taa§ oraat taroattifisfa oloisfa niin peräti t)anm= 
naifta, ettei fe ntinfä ne fgöroät, olipa fe fitten roaiffa railjelt)§= 
faöraifin, tunnu nimeffifään itjtnifen taloubeSfa. 9Jiutta t/l)täffiä 
ne faattaraat lifääntrjä airoan erifoifen runfaasti ja ftHoin tie= 
t^Sti on roal)info!in fen ntufaan.

SSarfinaififfi roa£ )in fo £ )t)ö n te ififfi futfutaan feHaifia, 
jotfa oraat m aniastaan tunnettuja fiitä, että ne eläraät ifnnifen 
miljelemisfä tai hänelle l)tjöbi)fliftsfä faSraeiSfa, raaatteisfa, ra= 
fennuSten feinisfä, jt)raäaitoiSfa, rohboffisfa t). m. f. 3 a  fefc



laifia on hyönteisten tamattoman fuuteSfa laumaSfa, faifefft on; 
neffi ihmifelle, verrattain  roähäfen. RiiStäfin taas ainoastaan 
ofa tefee fäännöHifeSti jofa rouofi roahinfoa, futen efim. juuri= 
mato, jotaroaStoin funri ofa efiintyy tuhoa tuottamana main 
aifa=ajoittain, efim. niittymato, niin että fuluu rouofifaufia, joU 
loin ci fuule lainfaan puhuttaman niitten häroityffistä.

SSRntta on fitä hyönteisten joufoSfa h y ö b y lU f iä f in .  tyu: 
hum attalaan ftitä fuureSta hyöbyStä, jonfa ihminen faa filffi=  
y e rh o feS ta , tefee fuuri ofa hyönteiftä armaamatonta hyötyä 
fefä luonnolle että ihmifelle fen fautta, että fjäroittäroät roahin= 
gollifia hyönteifiä tai fyömät mätänemiä aineita ja pitämät fen 
fautta mefiä puhtaina. £ällaifet hyönteifet on meibän mifuSti 
erotettama muista ja fartettaroa niitä lim ittäm ästä  mufa ma= 
hingottifina. Sellaifet omat efim. fubenforennoifet, furmiaifet, 
monet färpäslajit, petoampiaifet ja ufeat fomafuoriaifet y. m.

Riutta paljon hyötyä teferoät ufeat hyönteifet myösfin fen 
fautta, että fufisfa fäybeSfään fuljettamat fiitepölyä toifeSta fu= 
faSta toifeen. Riinpä efim. färoift hebelmäpuittemme ja m arja; 
penfaittemme miljeleminen ufeaSti turhaffi, eUeimät eritoten 
muutam at fätpäs= ja ampiaislajit auttaifi fuffien hebelmöity; 
mistä. 2)htä mahbotonta olifi myös apilaaSta faaba hyroää
fiementä eEeimät etenfin eräät yöperl)ofet huolehtifi fiitepölyn 
fuljetuffeSta apilanfufaSta toifeen.

Räin ollen eimät läfjeSfään taiffi hyönteifet ole roahingofc 
lifia, futen yleenfä luullaan, maan fuuri ofa niistä on hyöbyfc 
lifiäftn ja toifista omat monet main muutamisfa tapauffisfa 
mahingollifia, ufeimmiten airoan roahingottomia.



Kaarnoja, joitten aroulla ooi tutkia mikä on 
aiheuttanut roian kasarissa.

rtJehnä.
Juuret ouat vioittuneet.

I. $oSfuS omat oraat fofonaifiEa faroiEa f u i l j tu n e e t .  @c 
riippuu etupääsfä fopimattomista fo§teuS= ja lämpöfu£)= 
teista fiten että
A) juuret m ä tä n e m ä t  liian fosteasfa maasfa ja oraat 

fen jol)boSta lafaStumat tai
B) lumettoman taimen fulueSfa anfarat paffafet ja fuojat 

maistelemat, jolloin oraat fohoamat jonfun roerran 
plöS m aasta niin että niitten juuret ofaffi tai fofonaan 
f a t f  e a ro a t.

C) attpösfin m aan liiallinen f u im u u S  faattaa aiheuttaa 
eräitten fuil)tumifen.

II.  D raat omat tuotteet fen fautta, että hpönteistoufat p u r e m a t  
n i i t t e n  j u u r e t  p o i f f i .  tä llö in  faattaa oraan helposti 
nyhtäistä irti maasta, ©ellaifen roaljingon tefemät j u u r i ;  
m ab o t (ufeat Agriotes-Iajit) 20, t u r i l a S to u f a t  (Melo- 
lontha Hippocastani ja Rhizotrogus solstitialis) 18, mo= 
n e tp ö p e r l io s la j i t  (fufuja Agrotis, Charaeas ja Hadena) 
14, 15, 16 fefä r o a a f f i a i s t o u f a t  (pari T ipula-lajia) 29.

nuoret oraat oroat tärveltyneet.
I. k u o r e t  o r a a t  f u i l j t u r o a t  f of o n a a n  tai fuurimmafft 

ofaffi fiten että le l jb e t  l a f a S t u m a t  j a  f u im u m a t .
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S£ämä tapahtuu fiitä fppStä, että muutam at pienet färpäSs 
toufat tunfeuturoat nuoren faSroin lefjtien roäliin ja  ime= 
nmt tai fpöroät juuren yläpuolelta oraan fortta.
A) touffa  5— 7 mm pituinen, ilman npStpröitä. — Dl fis

f ä r p ä n e n  (Chlorops taeniopus). 32. y
B) 9)llämainituSfa paifaSfa tapaa 2— 4 mm pituifen, Eel= 

lanraalfean toufan, jonfa tafapääsfä on 2 npStprää.
— ^ alju färp än en  (Oscinis frit). 33.

I I . Draan lef)bisfä näfee feSfeHä lefitilapaa r e i f i ä  ja l e h t i e n  
p ä ä t  o m a t  p o t f f i p u r r u t .  ÄaSroiSfa näfproä fuiroettu= 
nut lima ilmaifee, että tul)on on telmpt p e l t o e t a n a  
(L im ax agrestis). 6 .

(Samantapainen roal)ingon teferoät mpöSfin ufeat pöHä 
lentäroät peru sla jit, Euten o r a S p e t f io n e n  (Agrotis 
segetum, A. exclamationis, A. tritici ja A. corticea)
14, fefä foroafuoriainen o f) r  a n m a a f i r p p u  (Haltica 
vittula) 24.

m .  Draan l e h t i ä  i m e ro ä t ufeat erilaifet l)pönteifet, joten »
niityin fpntpp r u S f e i t a  f u i | t u n e i t a  t ä p l i ä .  SeEais 
fia on m. m. o 1) r a f i r  n> a (Siphonophora cerealis) 8.

VVanhempien kastoien lehdet ja olki turmeltunut.
I . S e t t i i n ,  l e f i t i t u p p i t n  ja o l f e e n  fpntpp fu i r o ia ,

r u S f e i t a  t ä p l i ä ,  joitten roaifutuffeäta faSroi feHaStuu 
ennen aifojaan.
A) Söielä roitjreiöfä lel)btSfä, Iel)tipuiSfa ja forreSfa näfee 

f u l l a n f e l t a i f i a  tai r u o S t e r u S f e t t ä  ja u l)e n p s=  
t p r ö i t ä ,  joita pmpäröi ufein feltainen täplä.
Remmin, fun faSroi fäp feltaifeffi, ilmestpp näitten 
muobostusten fijatte m u s t i a  r  p l) tn i ä, jotfa istumat t
niin lujaSfa, että pitää roeitfenfärjeHä niitä raapia, 
ennenfuin lä^teroät irti. 9ie ilmeStproät enftffi alas 
oftSfa faSroia, mutta fittemmin pii fofo forren, roieläpä
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tähfiSfäfin. — Se on r o i l j a ru o S te  (Puccinia gra- 
minis). 3.

B) Sehbtsfä ja forresfa tapaa f uin) un  ei ta, e r im u o ;  
t o i f i a  ja  e r i t o f o i f t a  t ä p l i ä .
a) ^os niiöfä on p i f a r a  m a f e a t a  n e s t e t t ä ,  n. f. 

hunajafaStetta, niin on>at täplät aiheutuneet o f) r as 
f i r m a n  (Siphonophora cerealis) imemifeStä. 8.

b) @Hei oljeSfa ja let)biöfä näe minfäänlaifia loifia, 
oraat r o a l fo i f e t  t ä p l ä t  nähtäroästi r a e f a t e e n  
aiheuttamia.

II. Ainoastaan o l je S fa  huomaa tuhon merffejä.
A) Dlfi ei pääfe l e h t i t u p e s t a  l a i i t f a a n  u lo s .  kun 

tarfaStaa fpptä fiihen, näfee glimmäsfä niroelmälisfä, 
jofa on tq fä t ja joSfuS turpea, tähfän juuresta alaS= 
päin fulfeumn, r u S f e a n  f u u r n a n ,  jonfa alapääsfä 
on pieni touffa tai ruSfea fotelo. — D l f i f ä t p ä n e n  
(Chlorops taeniopus). 32.

B) DljeSfa on r e i f i ä .  9iiitä omat nafertaneet f o Imu; 
m a to  (Hadena secalis) 16, tai o l f i f ö in  (Anerastia 
lotolla) toufat. 13.

C) Dlfi tefee plimmän niroelroälin fohbaHa j p t f ä n  mut= 
f a n  niin että täljfä tulee olemaan alaspäin fäänttj- 
neenä. Siinä on ollut o h r a f i r ro a (Siphonophora 
cerealis) aifoinaan imemäsfä fortta. 8.

III. Ainoastaan l e h b i s f ä  tai joSfuS mtjöS lehtttupisfa on
roifaa.
A) Sehbet f i e r tq r o ä t  f p i r a a l i m a t f e s t i  fo fo o n .  

Siinä on filloirt ollut f a u r a f i r r o a  (Aphis Avenae) 
imemäsfä lehtiä. 9.

B) SehtilaroaSfa on r e i f i ä .  'Jäitä on purrut o h r a n  
m a a f i r p p u  (Haltica). 24.

IV. kuihtuneita täpliä on p f f i n o m a a n  l e h t t t u p i s f a .
(Stenfin plimmäsfä lehtitupeSfa tapaa ifoja, fellertämiä tai
roalfoifia täpliä, jotfa omat fpntpneet fen fautta, että eräs



r a f f o j a l f a i n e n  (Limothrips denticornis) on oEut 
imemäsfä leljtitupen fifäfittma. 7.

12

Cähkä (vioittunut. *
I . kofo täf)fän tai main ofan jy r o ä t  ja  a f a n a t  o m a t  

f u i f i t u n e e t  t a i  ty ä ro in n e e t.
A) A f a n a t  ja f u f f a o f a t  omat täynnä m n S ta n ru S s  

f c a ta ,  nofimaista j a u h o a . —: SBetynänofi (Tilletia 
Tritici Qenf.). 1.

B) Sätilä  on o f a f f i ,  enimmäffeen alaofaSfaan fui£)tu= 
n u t ,  roalfeafifo, eifä fiinä ole latnfaan jyroiä ja af as 
natfin omat fapeita, ofiuita ja furfaStuneita. ©en omat 
aiheuttaneet eräät r a f f o ja U a ifet (Limothrips den- 
ticornis, Physopus vulgatissima, Ph. tenuicornis 
ja Anthothrips aculeata), jotfa omat imeneet tätyfää
jo fittoin fnn fe mielä oli Ief)titnpeöfaan. 7. •

II. A f a n a t  fyUä taroallifen muototfia, mutta f e I l o s t u n e i t a ,  
ja j y m ä t  ei o l l e n f a a n  t a i  m a a n  Ejeifosti fetyits 
ty n e i tä .  £ ä f ) f ä  on fentätyben tyf)jä.
A) Ä a i f f i  p e l lo n  t ä J)f ä t  näin roioittuneet ja letybet 

fen otiesfa alhaalta ylöspäin feltaifia ja paifoteHen 
ruSfeita. ©ellaifen tufion aiheuttaa pitfättinen anfara 
fe f ä f u im u u S .

B) Ainoastaan jotfut täljfät pettoSfa m a a le n n e i t a .
a) £äf)fän maalenemifen on aiheuttanut forren ju u ;  

r e S fa  tapahtunut nnoituS.
* Äorfi on aiman m aanptnnasfa tai fen läfieifyys 

besfä jofo naferrettu poiffi tai ulfoapäin enems 
män tai tuäljemmän tärmelty ja tärmelty fotyta < 
ruSfeati roärinen; filloinfin fun forfi ei ole ais 
roan poiffipurtn, m urtuu fe jälfeenpätn f)els 
posti juuresta ja faatuu fumoon.
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A korfi on m aanpinnasfa uaferrettu poiffi tai 

on fiinä toifeda puoletta epäfäännöllinen 
r e t f ä ,  jonfa reunat omat ifäänfuin riffU 
renrityt. S iin ä  on ollut o h r a n  m a a : 
f i r p u n  (H altica) touffa. 24.

A A korreSfa ei juom aa mitään marfinaista 
fyroennyStä eifä ulostusten jätteitä, maan 
on ainoastaan tjpniin hienosti ja epäfääns 
nölIifeSti naferrettu. Ufeimmiten tapaa forren 
atintcn tuppien mälisfä ufeita fappaletta 
itfe tuhoeläintä, erästä p u n f f ia  (Rhizo- 
g ly p h u s  echinopus). 36.

** korfi ei ole purtu poiffi, eifä myöSfään ulfoa= 
päin tärroelty eifä ruSfean n>ärinen, maan juu; 
reSta fifältäpäin foroertunut. korren fifäsfä 
afuu itfe tuhoeläin o l f i f o i n  (Anerastia lo- 
tella) touffa. 13.

b) £äf)fän nmalenentifen on aiheuttanut jonfuniucrran 
y l e m p ä n ä  n i r o e l f o l tn u a ,  taroattifesti ylintä, 
I c l ) t t t u p c n  f i f ä l l ä  t a p a h t u n u t  ro io i tu S . 
kellastunut yläofa fortta irtaantuu helposti lel)tt= 
tupesta fun fitä roetää.
* korfi on y h b e l t ä  f i r o u l t a  r i f f i n a f e r r e t t u  

tai tuntutoaött tärroelty.
A korfi on ylimmän niroelfolmun yläpuolelta 

parin fenttimetrin pituubelta toifelta puo= 
lelta naferrettu riffi, ufein uunoon, et 
futistunut eifä ruSfeanroärinen, ja fifältää 
joufon feltaifenroalfoifia uloStuffia. —  
S B a l f o t ä h f ä f ä r p ä f e n  (Meromyza ce- 
realium) touffa. 31.

A  A  korfi on ylimmän niroelfolmun y!äpuo= 
lelta main h i u t a  naferrettu, futistunut ja 
roäriltään m uuttunut; toufan ulostuffet



rusfeanroärifet. —  k a t y u f ä r p ä n e n  (O3- 

cinis frit). 33.
** korfi on ylimmän niroelfolmun yläpuolelta 

f i e l t ä  t ä ä l t ä  roä tyän  t ä r r o e l ty  ja  fas 
m a i l a  ty ty j i in  im e t ty .  SBioittunut fotyta 
on lopulta ufetn epäfääunöllifeSti futistunut 
ja ruSfeanroärinen. — ^ e i n ä p u n f f i  (Pedi- 
culoides graminum). 35.

*** korresfa et näe mitään u l f o n a i f i a  tyaas 
ro o ja ,  mutta on filti tyhjiin imetty. 2Bioittu= 
nut fotyta futistuu lopulta fapeaffi, ruSfean 
roärtfeffi fäifeefft. —  A f ä m ä p u n f f t  (Erio- 
phyes cornutns). 37.

c) Dljen f i f ä s f ä  futfee yltyäältä alaspäin läpt 
niroelfolmunfin, f u u r n a ,  kellastunut f orren ylä= 
ofa ei irtaannu taroallista helpommin letytttus 
peSta. —  ©iinä on ollut o l f i p i S t i ä i n e n  
(Cephus pygmaeus). 25.

d) hätyfän roaaleneminen on aiheutunut fen fautta 
että roioituS on t a p a h t u n u t  i t f e  t ä ty f ä s f ä .  
Sätyfä roaalenee ufeimmiten roain ofittain.
* SBiottuS fotybiStuu pääafiaHifeSti tä i ) f ä n  la p a f=  

f o on , fiten että fitä naferreHaan ja famatta 
imetään tyhjiin, fillä aifaa fun tätyfä roielä on 
le£)titupen fifäsfä. — 9 ? a f f o j a l f a t n e n  (Li
mothrips denticornis). 7.

** SSioituS fotybiStuu u l f o a p ä i n  pääaftaHifesti 
tä ty fy lö i ty in  t a i  i t f e  f u f f i i n  j a  n i i t t e n  
r o a r f t in .  hätyfä fäy fen fautta roalfotäpläis 
feffi ja  roityboin airoan fofonaan roaaleafft. —  
Ufeat r a f f o j a l f a i f e t  (Limothrips denticor
nis, Physopus tenuicornis, Ph. vulgatissima 
ja Anthothrips aculeata). 7.
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*** SBioituS tapahtuu f i f ä l t ä p ä i n  eifä täf)Eä fo= 

fonaan fellastu, maan ainoastaan p a t  f o te  t  
Ien  I ) tu f a n  ro a a le n e e . —  ^ a r in  ä fä tn ä=  
f ä ä S f e n (Contarinia tritici ja Clinodiplosis 
mosellana) toufat. 28.



Ruis.
Kastuin juuri on vioittunut.

I. 3 0§JU§ f u o l e ro a t o r a a t  ty y te n  fofonaifilta pe!to=ofiIta. 
©en on aiheuttanut fopimattomista foSteuS; ja lämpöful); 
teista johtunut j u u r i e n  m ä tä n e m in e n .

II. Draat omat l a f a S tu n e e t  ja läljtettmt nyhtäesfä helposti 
irti maasta. 2Möin otnat muutamat y ö p e r h o S to u f a t  
(Agrotis- ja Charaeas-fufua) 14, 15 tai r o a a f f ia iS to u s  
f a t  (Tipula) 29, purreet poiffi juuret.

fluori oras on vioittunut.
I. Draat fuoleroat fen johboSta, että niitten leh b e t  lafas=  

tu ro a t  t a i  m ä tä n e ro ä t .  ©e johtuu ufeinfin ftttä, että 
muutamat färpästoufat, f a h u f ä r p ä n e n  (Oscinis Frit) 
33 ja o t f i f ä r p ä n e n  (Chlorops taeniopus) 32 tunfeus 
turoat lehtituppien roäliin ja p u re ro a t  j u u r e n  yläpuo= 
le l t a  n u o r e n  f u o r e n  p i l a l l e .

II. kaSroia on u l f o a p ä i n  p u r tu .
A) Sehtilapaan nafertaa p e l t o e t a n a  (Limax agrestis) 

6 yöllä r e i f i ä  ja jättää jälfeenfä timafäifeitä.
B) -Kuoret leh b e t  ja  f i l m u t  on fyö ty  yöaifaan pi= 

laHe. — ©en oroat tehneet f o Imu m at o (Hadena 
secalis) 16, ja r o a l f o t ä l j f ä f o in  touffa (Ochsen- 
heimeria taurella) 11.
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C) keroääHä näfee talroiroiljaSfa huomattaman fapeita, fu= 

tistuneita lehtiä, juuret ja forren tyrni mätänemät ja 
ora§ fuotee. —  S iin ä  on ollut o If  im  a t  o (Tylen- 
chus devastatrix). 5.

D) SehbiSfä on r u S f e i t a  t a i  r o a a l e i t a  t ä p l i ä .
a) SehbeStä pistää eftlle f u l l a n f e l t a i f t a  t a i  ruoS= 

t e tu  Sf ei t a  ryhmiä, joita ympäröi ufein feltainen 
täplä. —  S B il ja r u o S te .  3.

b) CehbiSfä on f e l l a S t u n e i t a  t ä p l i ä ,  jotfa oraat 
fyntyneet o h ra f i r ro a n  (Siphonophora cerealis) 
pistosta ja imemifestä. 8.

Vanhemman kastuin lehdet ja harsi ovat vioittuneet.
I. S e h b i s f ä ,  le  h t i t u p  i s  f a ja  o l je S f a  näfee furfaStu= 

neita f u i  ro i a  t ä p l i ä ,  joitten jol)boSta faSroi jofo fofo= 
naan tai ofittain fettaStuu ennen aifojaan.
A) SBielä roiheriäifisfä lehbisfä, lehtitupisfa ja oljeSfa tapaa 

fuHanfeltaifia ja ruoSteruSfeita jaul)oryhmiä, joita ym= 
päröi ufein feltainen täplä. Sftyöhemtnin, fun faSroi 
alfaa feHaStua, ilmestyy ruoStefeltaiSten täplien ftjalle 
m u S ta h f  o ja  ryhmiä, jotfa isturoat lujasti fiinni leh= 
beSfä. —  S iin ä  on r o i l j a r u o S te  (P uccin ia  g ra- 
minis). 3.

B) SehbtSfä ja oljeSfa näfee e r i f o f o i f i a  ja e rim uo=  
t o i f i a  f u i r o a n e i t a  paiffoja, joista fitten faattaa 
feurata fofo fasroinfin fuoleminen.
a) 3oS täplät oroat p i e n iä ,  r o a a le i t a ,  niin on fiinä 

ollut imemäsfä o h r a f i r r o a  (S ip h o n o p h o race rea
lis). 8.

b) 3oS täplät oroat ro a If o i f i a  eifä niisfä näe min= 
fäänlaifia loifia, niin jol)turoat ne nähtäroästi rae= 
f a te e n  roaifutuffesta.

II . O l je S f a  tapaa unohtuneita fohtia.
2
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A) Dlfi ei pääfe tunfeutumaan ulos, maan jää jofo fofo= 

naan tai melfein fofonaan ylimpään lef)tituppeen pii; 
loon; fasroi on tnrmonnnt ja lehbet monasti Eorffi= 
ruumin tapaifeSti Kertyneet. —  Säntäu  on aiheuttanut 
faSroin fifäfubofftäfa afitroa o l f i m a t o  (Tylenchus 
devastatrix). 5.

B) Dlfeen on n a f e r r e l t u  h^ ttu jo ja ,  o l f t f o i  (Ane- 
rastia lotella) 13 tai tul tee fen fifäsfä ylhäältä alaS= 
päin fuurna — f o lm u m a to  (Hadena secalis). 16.

III. SBiaEtifia tohtia tapaa yffinomaan le l ) t i t u p i s f a .  Sfoja
feHertäroiä tai roalfoifia täpliä imee e tentin ylimpään lehti; 
tuppeen r a f f o j a l f a i n e n  (Limothrips denticornis). 7.

Tähkä on tuioittunut.
I. Äofo tähfäsfä tai ofaSfa fitä oroat jy r o ä t  j a  a f a n a t

tu r m e l t u n e e t .
A) jyroät ja afanat oroat t u r m e l t u n e e t  t a i  epämuo= 

boS tu n ee t .
a) £ ä l ) f ä  on o f a f f i  f u o l l u t ,  fuif)tunut ja roaalea. 

2BioittuneeSfa ofaSfa ei ole lainfaan jyroiä, faleet 
oroat ohuita, fapeita ja helposti irtautumia.
* S£äl)fät oroat r o a l f o f ä r f t f i ä ;  faleet eiroät ole 

juuri taroaHiSta pienempiä.
1) kun  ei rooi huomata roifaa tähfäsfä eifä 

ylimmäsfä leljtitupeSfafaan, riippuu roiaUi- 
fuuS y ö f y l m i s t ä ,  jotfa oroat purreet ylä= 
ofan pilalle filloin fun fe juuri pistää ulos 
lehtitupesta.

2) 3)ltmmäSfä lcl)titupesfa näfee roaalean piS; 
toS^arroen. S ido in  on o l f i p i s t i ä i f e n  
(Cephus pygmaeus) naaras pistänyt mu
nia afettaeSfaan reijän roielä lehtitupeSfa 
oleroaan nuoreen tähtään. 25.
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** ^äfjfäsfä on i f o t ) f o ja  lo m ia ,  joisfa jyroät 

oroat jääneet fehittymättä ja fa teista on jätettä 
main ohuita, riijmainaifia tähteitä.
1) £äl)fästä on ifohfo ofa furfaStunut fen 

fautta, että muutamat r a f f o j a l f a iS =  
te n  (Limothrips cerealium ja Physopus 
tenuicornis) toufat oroat imeneet roielä 
fef)titupeöfaau piiteroätä täfjfdä. 7.

2) £äh fän  ataofa on airoan paljas. Sen ai
heuttamat f y f f y f y tm ä t .

3) keSfettä täf)fää tai fen firouStatta puuttuu 
ofa täl)h)löitä. 9!e on fyönyt muuan pieni 
t i m o t e i f ä r p ä f e n  (Cleigastra flavipes) 
touffa, jofa nafevtaa ulfopuofelta ylintä 
fe^tituppea ja fen fifäflä olemaa tähtää. 30.

B) ^ y r o i s f ä  ja a f a n o i s f a  on fäyriä, aluSfa (»armaita, 
mutta fittemmin mustia r o i i r u j a ,  joisfa on noftmaista 
jauhetta. SDtyöSfin oljen yläofaSfa ja lehtttupisfa on 
roerrattain pitfiä tummia roiirooja. —  9t it i s n o f i 
(Urocystis occulta). 2.

II. Afanat oroat fyttä taroattista muotoa, mutta r o ä r i I t ä ä n  
r o i a l l i f i a .  jy roät oroat IjeifoSti fehittyneet tai jääneet 
fofonaan f erittymättä.
A) j£äf)fät airoan ty h j i ä ,  roaaleita.

a) Äatffi faSroit jottafin pelto=ofatta oroat näin tur= 
meltuneita ja niitten lehbet famatta ylhäältä lähtien 
feltaifia, paifotetten ruSfeatäpläifiä. Sen on aiheute 
tanut pitfättinen f e f ä f u i r o u u S .

b) SBaiti jotfut tähfät pettoSfa tyhjiä, roaaleahfoja tai 
fettahtaroia.
* OljeSfa näfyy fifä= tai ulfopuolelta naferrettuja 

tai imettyjä o h en n n f f ia.
A SBioituS fijaitfee oljen a la  of a Sf a.

1. OljeSfa on lähellä maata ruSfeal)foja
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f)t)nrin f)teno$ti naferrettuja ofta, joiäfa 
istuu tuf)onaifyeuttajia p u n f  fe ja , (Rhi- 
zoglyphus echinopus). 36.

2) DljeSfa on lähellä maata poifftpurtuja 
paiffoja tai toifella puolella r e i f ä ,  jonfa 
lähellä on uloötuffia. — Df)ramaa= 
f t r  ppu (Haltica). 24.

A  A OljeSfa ci näy minfäänlaista ulfopuoltSta 
mammaa, mutta fen f if ä l l ä  fulfee pl£)äältä 
alaspäin fuurna, jofa pul)faifee ntmelfolmun^ 
fin. ©iinä on fulfenut o l f i p tS t i ä i f e u  
(Cephus pygmaeus) touffa. 25.

A A A S B io itu S  on oljen y lä  o fa S fa .
1) Dlfi on ylimmän nimelfolmun yläpuo= 

lelta purtu rainoon epäfäännöUifeött 
poiffi ja fifältää runfaaSti uloStuffia. 
m a l f o t ä f ) f ä f o i  (Ochsenheimeria 
taurella), 11 j a f o lm u m a to  (Hadena 
secalis) touffa, 16.

2) ylimmän, Jarmoin fitä lähimmän ni= 
melfolmun yläpuolelta on f ortta fieltä 
täältä naferrettu ja imetty tyhjiin. — 
^ e t n ä p u n f f i  (Pediculoides grami- 
num). 35.

III. StinoaStaan j y m i s f ä  on rnifaa. Valeet tamallista muotoa.
A) Sötfut jymät omat muuttuneet pitfiffi, paffuiffi ja muS= 

t i f f i .  ^ o r a j y m ä  (Claviceps pnrpurea) 4.
B) Dfa jymiä on f u r  f a s t u n e i t a  tai fofonaan fyämnz 

neitä fen fautta että muutamat fjyönteislajtt tai niiben 
toufat omat täfjfää fyöneet. — ©eUaifta omat efim. 
Rhizotrogus solstitialis, Hadena basilinea, Osci- 
nis frit.

IV. £ ä ^ f y l ä t  t a i  i t fe  f u f a t  ja  n i ib e n  m a r r e t  omat 
mioittuneita.
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A) kalettten mälisfä on väritöntä, mafeata nestettä, jofa 

tefee ne ()tufan läpifuultanriffi. —• £ > u n a ja fa S te  
(Äatfo Claviceps purpurea). 3.

B) £äf)fylät omat ftettä täällä tärroeltyjä, joten täljfä fäi) 
t o a l f o t ä p l ä i f e f f i  ja nril)boin fofonaan roaaleaffi.
a) Äaleet oroat jo fittoin roiattifen näföifiä fnn tätjfä 

on mielä leljtitupeSfa, ja muuttumat ol)uiffi, fiecttj= 
neifft rifitnotfft. —  Ufeat r a f f o j a I f a i f e t  (Limo- 
thrips denticornis, Physopus tenuicornis, Ph. 
vulgatissima ja Anthothrips aculeata) 7.

b) Valeet eiroät näytä roiattifilta, mutta futiSturoat ja 
fuiljtuniat. —  ^ e i n ä p u n f f i  (Pediculoides gra- 
minum), 35, ja o l) t  a f i t  to a (Siphonophora 
cerealis). 8.

C) £äf)fä ei ole felmäSti m a l f o t ä p l ä i n e n ,  maan 
paifottain ainoastaan h y iu in  m ä i jä n  ro a a le n tu =  
n u t ;  faleet fäyroät ufein fe(ta= tai muStatäpläififfi ja 
fiitoSofat ta^i l)ebelmäail)e on fyöty. —  ^ a t in  ä f ä in ä= 
f ä ä S f e n  toufat (Contarinia tritici ja Clinodiplosis 
mosellana). 27.



Kaura.

Juuret roihautuneet.
I. 9(uori oraö fuolee fofonatfilla pelto:ofiUa fen fautta että 

j u u r e t  m ä tä n e ro ä t  liialltfen foöteuben roaifutuffeSta.
II. juuret omat f a t f  o t tu  ja. — Siihen oroat fyynä 6=raajaifet 

t u r i l a a u  toufat (Melolontha Hippocastani), 18, juuri: 
m a b o t (Agriotes-lajeja), 20, muutamien y ö p e r h o s te n  
16=jalfaifet toufat (Agrotis segetum ja Charaeas gra- 
minis), 14 ja 15, fefä jalattomat r o a a f f i a i ä t o u f a t  
(Tipula-fufua), 29.

Huori oras on roioitfunut.
I. kuoret faöroit fuoleroat fofonaan fen fautta että niitten 

le h b e t  oroat fu i ro u n ee t .  Sen aiheuttamat muutamat 
hyönteistoufat, jotfa tunfeuturoat let)tituppieu roälttn ja 
fyöroät fifältä fäftn ytimen poiffi. — Ä a f ) u f ä r p ä n e n  
(Oscinis frit), 33.

II. ÄaSroia on n a f e r r e t t u  t a i  p u r t u  u l f o a p ä tn .
A) £el)tilaroa§fa on r e i f t ä  ja niitten lähistöllä fuiroet; 

tuneita Itmarihmoja. Siinä on ollut yöatfaan p e l to :  
e ta n a  (Limax agrestis). 6.

B) (Silmut ja nuoret lehbet oroat naferrettuja. — D l) ra n  
m a a f t r p p u  (Haltica), 24.
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C) £ef)bet oroat punotut yhteen ja niitten roälisfä fyö pieni 

t im o te i  f ä ä r i ä i f e n  (T o rtrix  paleana) touffa lei)5 
tien yläpintaa, 10.

Wanhempien kasnticn lehdet ja olki turmeltunut.
I. £ e l ) b i s f ä ,  I e t ) t i t u p i ö f a  ja  o l je S f a  näfee fu iro u ; 

n e i t ä  f oi) t i  a, joista aiheutuu fitten fofo faSroin feHaö= 
tuminen.
A) SBielä roibertäroiöfä Ict)bisfä, lehtttupisfa ja olesfa tapaa 

r u o S t e r u S f e i t a  j a u l j e t ä p l i ä ,  joita ufeinfin ympä= 
röi feltainen täplä. 9Jh)öhemmin ilm aantuu famoitnn 
paiffoil)in m u s t i a  ryhmiä, jotfa oroat niin fiinteästi 
fiinni, että täytyy raapia, ennenfuin lä£)teroät irti. —  
@e on r o i l j a r u o S te  (P uccin ia  graminis), 3.

B) $ofo forfi on f a S r o u l t a a n  f n r f a S t u n u t .  ÄaSroi 
on turroonnut rooimaffaasti, lehbet oroat enimmäffeen 
futistuneita ja fellaSturoat ennen aifojaan. —  D lfi=  
mato (Tylenchus devastatrix), 5.

II . D l f i  on roioittnnut jofo fen fautta, että fen ftfällä elää 
o l f i f o i t t  (A nerastia  lotella) touffa, 13, tai rafeet oroat 
lyöneet ftiljen roalfoifia täpliä.

I I I .  £ e l )b e t  oroat f i e r t y n e e t  fofoon. ©en on aiheuttanut
f a u r a f i r r o a  (Aphis Avenae), 9.

Röyhy an ruioittunut.
I. Sofo röyhy on turmeltunut, jolloin jyroät jääroät l)eifoiffi

tai fofonaan fehittymättä.
A) Äufat ja faleet oroat täynnä m u s t a a  j a u h e t t a ,  

©en on aiheuttanut f a u r a n  n o f i f i e n i  (U stilago 
A venae). 1.

B) Valeet oroat ennen aifojaan fuiroaneita, ufein täplif= 
fäitä.



a) Äaifft röyhyt jollafin petto=ofaUa oroat tyhjiä ja 
roaaleita; lehbet fäyroät fellcrtäroiffi ja paifotellen 
ruSfeatäpläififfi. —  Siiallinen f e f ä f u i r o u u S .

b) Ainoastaan jotfut röyhyt oroat tyhjiä ja roäriltään 
r o a a le i t a .  ^äflatnen r o a l f o t ä h f ä i f y y S  onfyn= 
tynyt fen fautta, että jofin fol)ta fortta on tärroelty.
* SBioituS on oljen a l a o f a § f a.

A Jäljellä maata on olfi purtu poiffi tai fiinä 
on reifä, jonfa lähellä on uloStuffia. —  
(Siinä on ollut o h r a n m a a f i r p u n  (Hal- 
tica) touffa, 24.

A A  DIjeSfa on lähellä maata ruSfeahfo hyroin 
hienosti naferrettu paiffa, jonfa lätjeifyy; 
beSfä on itfe pahantefijäfin, muuan pieni 
p u n f f i  (Rhizoglyphus echinopus), 36. 

** SBifa on oljen y l i m m ä s f ä  ofaSfa .
A  Dlfea on naferreltu ja imetty ylimmän nimet 

folmun yläpuolelta.
1) Dlfea on imetty u l f o a p ä in .  $ a l )u ;  

f ä r p ä n e n  (Oscinis frit), 33.
2) Dlfea on enfin naferrettu f i f ä p u o le l t a ,  

mutta myöhemmin myös ulfoapäin pttfin 
yl)tä firoua noin 2— 3 cm pituubelta.
— 2 B a l f o t ä l ) f ä r p ä n e n  (Meromyza 
cerealium), 31,

A A  ylimmän, harrooin lähinnä ylimmän nimet 
folmun yläpuolelta on fortta purtu fieltä 
täältä ja farnaEa imetty tyhjiin, jonfa fautta 
fe fohta on ufein epäfäännöllifeSti futistu; 
nut ja rusfeanroärinen. ^ahantefijää, 
muuatta pienen pientä h e i u ä p u n f f i a  
(Pediculoides graminum) tapaa paifaHa 
ufeinfin ifot joufot. 35.

A A  A Äorfi on fahbcn ylimmän niroelfolmun
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tai ylimmän niroelfolmun ja röyhyn roä= 
lisfä i f ä ä n f u i n  t e r ä r o ä l l ä  r o e i t f e l l ä  
t ä y b e l l i f e S t i  l e i f a t t u  p o i f f i .  Seif= 
fauffen reunat näyttämät oleman t)ymin 
hienosti naferretut. korren fifältä, leiffauf; 
fen alapuolelta taroataan ufein moniaita eri 
fef)ttySaSteelIa olemia fappaleita roaurion 
aiheuttajaa 1,2— 1,4 mm pituista r a f f o  = 
j a lf a i 'S ta  (Physopus tennicornis). 7.

II . 2)ffityifet t ä f j f y l ä t  j a  jy ro ä t  oroat roifaantuneet.
A) $otfut jyroät epämuobostuneita, ifoja, mustanrusfeita 

tai roiolettimuStia. —  ^ o r a j y r o ä  (Claviceps pur- 
purea), 4.

B) 3ot!ut t ä h f y l ä t  oroat t y h j i ä  ja ohutta. M itä oroat 
nuorena nafertaneet ja imeneet f a h u f ä r p ä f e n (Osci- 
n is  frit) toufat, 33 ja jotfut r a f f o j a l f a i f e t ,  7.

O) Siöyhyn p ä ä h a a r a t  j a  t ä h f y t ä p e r ä t  oroat imetyt 
tyhjifft. — - D h r a f i r r o a  (Siphonophora cerealis), 8.



Ohra.

Juuret omat rajoittuneet.
I. 9Juori oras on fofonaifilta pclto=ofiCta tyyten lafaStunut. 

©en omat faaneet aitaan fopbnattomat foSteuSs ja Iätnpö= 
fuhteet, jotfa oraat m ä b ä n n y t t ä n e e t  juuret.

I I . D raat omat tuotteet fen fautta, että hyönteisten toufat oroat 
purreet juuret poifft. ÄaSroin faattaa tällöin helposti nyh= 
täistä m aasta irti. —  Sellaifia fjyönteiStouffta oroat t u r  i= 
Ia  a n (Melolontha Hippocastani) 18 ja n i i 11y m a t o= 
p e r h o f e n  (Charaeas graminis), 15.

nuoret oraat omat turmeltuneet.
I. D raat oroat jofo fofonaan tai ofaffi tuntuneet fen fautta 

että niitten lehtituppien roälitn on tunfeutunut hyönteiS= 
touffia, jotfa fyöroät nuoren forren roiaHe heti juuren ylä= 
puolelta. —  D I f i f ä r p ä n e n  (Chlorops taeniopus), 32, 
ja 5 l a h u f ä r p ä n e n  (Oscinis frit), 33.

II . ÄaSroia on ulfopuolifeSti fyöty ja naferrettu.
A) SefjtilarooiSfa on r e i f i ä  ja fuiroettuneita limarihmoja.

—  ^ e l t o e t a n a  (Limax agrestis), 6.
B) S ilm uja  ja nuoria lehtiä on naferrettu. —  S D iaa firp p u , 

24, ja muutamien y ö p e r h o s t e n  toufat (A gro tis
segetum, A. exclamationis, A. corticea), 14.

I I I .  Sehbisfä on fullanfeltaifia tai ruoSteruSfeita jauheryhmiä, 
joita ympäröi ufein feltainen tä p lä .—  S B tl ja ru o S te ,  3.
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HJanhempien kosivien lehdet ja olki tärroeltyneet.
I . 2 e l )b iS fä ,  l e h t i t u p i s f a  ja o l je S f a  on fuirouneita 

täpliä.
A) SBielä roihertäroisfä lelibisfä ja oljeSfa tapaa futtan; 

feltaifia tai ruoSteruSfeita j a u h e  r  y f) m iä ,  joita ufein 
ympäröi feltainen täplä. 9JJyöhemmin ilmestyy näit= 
ten fijaHe m u s t i a  ryhmiä, jotfa istumat niin lujasti 
fiinni aluStaSfaan, että niitä täytyy raapimalla irroit= 
taa. —  S B i l j a r u o S te  (P uccin ia  gram inis), 3.

B) SeljbiSfä ja oljeSfa on erifofoifia f u i r o e t t u n e i t a  
f o h t ia .
a) t ä p lä t  omat aiheutuneet o h r  a f i r m a n  (Sipho

nophora cerealis) imemifeStä, 8.
b) S S a l f o i f e t  täplät oljeSfa ja lehbisfä omat ufein; 

fin r a e f a t e e n  aiheuttamia.
I I . D l f i  on vioittunut.

A) Dlfi ei pääfe faSmamaan, roaan jää fofonaan tai mel- 
fein fofonaan ylimpään lehtituppeen.
a) ÄaSmi on melfoifeSti turroonnut ja lehbet ufein 

forffiruumin tapaifeSti Kertyneet. —  D l f i m a t o  
(Tylenchus devastatrix), 5.

b) ylim m ässä olfinimeleSfä, jofa on taroallista lyhempi 
ja jäänyt lehtituppeen, on tähfän juuresta lähteinä 
alaspäin fulfema rusfeahfo fuurna, jonfa on fyö= 
nyt o l f i f ä r p ä f e n  (Chlorops taen iopus) pienet 
toufat, 32.

B) Dljen fifäsfä fyö pieni perljoStouffa o l f t f o i (Anerastia 
lotella), 13.

I I I .  Ainoastaan le h b e t  omat tärmeltyneet fiten, että ne omat 
Kertyneet forffiruumin tapaifeSti fofoon. —  S iin ä  on ollut 
f a u r a f i r r o a  (Aphis Avenae), 9. £ a i  lehtilamaSfa on 
r e i f i ä ,  joita on purrut o h r a n i n a a f i r p p u  (Haltica 
vittula), 24.
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IY . £  e l) t i t u p e 6 f a, taroallifeSti ylimmäsfä, on ifoja felIaf)foja 

tai roalfcahfoja täpliä. sJie oroat fyntyneet fen fautta, 
että erä§ r a f f o j a l f a i n e n  (Limothrips denticornis) 
on imenyt lehtitupen fifäpintaa, 7.

Tähkä on rajoittunut.
I. j y r o ä t  j a  f a l e e t  oroat fofo tähfäsfä tai ofaSfa fitä tär; 

roeltyneet.
A) Äuffaoften paifaUa näfee m u s t a a  n o f i m a i s t a  a i ;  

n e t ta .  —  D f) r a n o f i (Ustilago Hordei), 1.

B) S£äl)fä on roain ofaffi tärroeltynyt ja roioittuneet foljbat 
oroat roalfoifia ja faleet fapeita, ohuita ja furfaStu; 
neita. —  SJJonet r a f f o j a l f a i f e t  (Limothrips den
ticornis, Physopus vulgatissima, Ph. tenuicornis), 
7, ja o l f i f ä r p ä f e n  (Chloropstaeniopus)to u fa t,32.

II . Valeet taroallista fotoa, mutta jyroät pieniä tai jääneet 
fofonaan fe^ittymättä.
A) jo n fu n  pelto^ofan faitfi faSinit oroat tällä taroatta 

turmeltuneet ja lehbet feltaifia, parfotetten ruSfeatäp; 
läifiä. —  Siiattinen f e f ä f u i r o u u S .

B) Ainoastaan jotfut täf)fät pettoSfa tyhjiä ja roaalenneita. 
S B a l f o tä l j f ä i f y y S .
a) SBioituS o l j e n  a l a o f a S f a .

* Dlfi on lä£>eHä m aata p u r t u  p o t f f i  tai on fen 
toifetta puolella r e t f ä ,  jonfa lähistöttä tapaa 
uloStuffia. — 9Jc a a f i r  p n n (Haltica) touffa,
24.

** DljeSfa on lähellä m aata liytoin hienosti nafer; 
rettuja tohtia, joilla elää pienen pieniä p u t tf ;  
feja  (Rhizoglyphus echinopus), 36.

b) DljeSfa ei näy ulfopuolifesti mitään roifaa, mutta 
fe on fifäpuolifeSti fyöty ylhäältä alaspäin, niin 
että fe on fäynyt roäriltään fettertäroäfft. D l f i ;  
p i S t i ä i f e n  (Cephus pygmaeus) touffa, 25.
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c) SBioitug on oljen y l im m ä s f ä  ofaSfa.

* Äorfi on ylimmän niroelfolmun yläpuolelta l)iu=
fan liaamoitettu, futiötunut ja fifältää joufon 
ruöfeal)foja uloötuffia. —  Ä a lju f  ä r p ä f e n  
(Oscinis frit) roalfoifen feltainen, 3 mm pitui= 
nen touffa, 33.

* * $orfi on ylimmän niroelfolmun yläpuolelta fieltä
täältä naferreltu ja imetty tyhjiin, jonfa joh- 
boöta tärroeltynyt ofa on futistunut ja ru§fean- 
roärinen. —  3>tfe paifaHa tapaa pienen pieniä 
feltatfia h e i n ä p i t n f f e j a  (Pediculoides gra- 
minum), 35.

*** ftorfi on imetty tyhjiin airoan tähfän alta, eifä 
näy minfäänlaiöta ulfopuolista haan,aa- —  
D l) r a f i r r o a  (Siphonophora cerealis), 8.

d) £ ä l ) f ä l a p a f f o a  on purtu ja imetty ftHoin fun 
fe roielä oli lehtitupen fifäsfä. — 9 ta f f o ju l f a i=  
n e n  (Limothrips denticornis), 7.

e) 2Bioitu§ on tapahtunut fifältäpäin faleitten tai hel= 
peitten luäliöfä eläroien touffien fautta. (Suurempi 
tai pienempi m äärä tähfylöitä on ohenneita ja 
roaalenneita fen fautta että hebelmäaihetta on imetty 
ftHoin fun tähfä roielä oli lehtitnpeSfaan. —  &al)u= 
fä r p ä n e n  (Oscinis frit), 33.

II I .  $otfut jyroät muuttuneet ifoiffi, mu§tanru§feiffi tai roio= 
lettimuStiffi. — £ o r a jy r o ä  (C laviceps p u rpu rea), 4.



niittyheinät.
Juuret ooat turmeltuneet.

Suuret oivat pilatta fen lautta, että ufeat to u f fa la j i t  
niitä fpömät. Settaifia on>at m. m. tu r i la S to u f fa  (Melo- 
lontha Hippocastani, Phyllopertha horticola), 18 ja 19, 
ju u r in tab o t  (Agriotes-lajeja) 20, jolfut pöperf)o§toufat, 
futen efim. n i i t tp m a to  (Charaeas graminis) 15 ja maaf- 
f ia iS to u fa t  (Tipula-Iajeja) 29.

Kastoin lehti ja olhi on tärroelty.
I. S e t t i in  fpntpp enfitt pieniä m aa le i ta  täp liä ,  jotfa fit= 

ten aiheuttamat leljben fellaStumifen. — £ef)tipunffi 
(Tetranychus telarius), 38.

II. Seljtiin fpntpp p u n e r t a v ia  täpliä. D h ra f i rm a  (Sipho- 
nophora cerealis), 8.

III. £el)tiin on fpötp pöaifaan re if iä  ja niitten lähistöittä 
on fu im u n u t ta  lim aa. — ^ e l to e ta n a  (Limax agre- 
stis), 6.

IV. £el)tiä on naferrettu jofo Ia tm a S ta pitäen tai lom ia 
le h t i la i ta an .
A) £>ieffa= ja muttajpmäfistä punotuöfa foteloSfa elää 

pieni perhoötouffa, m äfifo i (Crambus), 12, jota fpö 
pöttä alempia lehtiä.
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B) Äorfi tai Ie£)bet on p u r tu  p o if f i  lä h e ltä  m a a ta , 

n i i t ty m a to  (C haraeas gram inis) 15 tai muuten 
pahasti turmeltu, ufeat fo n ia fu o r ia iS :  ja p e r h o t  
to u fa t .

Tähkät tai röyhyt oraat raäriltään (vaikeahkoja.
I. $ofo tähfä tai röyhy ynnä yläofa forreSta on fella§tu=

nut.
A) Dlfi on p u r tu  poiffi tai puhfaistu ylimmän folmun 

ja röyhyn alimman ofan mäliöfä, jonfa fautta forren 
y läo fa  helposti i r t a u tu u  roetäeöfä. — huutamat 
perl)o§toufat (Hadena secalis, Ochsenheimeria 
taurella ja Anerastia totella) 16, 11 ia 13.

B) Dlfi on p u r tu  poiffi l)eti röyl)yn alapuolelta. — 
^ im o te i f ä ä r iä in e n  (Tortrix paleana) 10.

C) £>eti ylimmän tai lähinnä ylimmän niroelfolmun ylä
puolelta on fortta fyttä jy rfi t ty , mutta ei puf)faiötu.
— Mäntän tapaifen ttmurion aiheuttamat m. m. ^einä= 
punff t  (Pediculoides graminum), 35, erä£ raffo= 
ja lfa tn e n  (Aptinothrips rufa), 7 ja o lf i fä rp än en  
(Oscinis frit), 32.

D) £eti ylimmän nitoelfolmun yläpuolelta on forfi imetty 
fuimaffi. — SBiljapunffi (Tarsonemus culmico- 
lus) ja ä fäm äp u n ff i  (Eriophyes cornutns) 34 
ja 37.

E) Siiman röyf)yn alapuoletta imee of)rafirma (Sipho
nophora cerealis), 8.

F) Dljen fifuöta on fyöty a lh a a l ta  päin  lähtien  on= 
toffi. — D lf ip iö tiä ifen  touffa (Cephus pygmaeus)
25.

II. äBain jotfut ofat tä£)fää tai röyfjyä omat vaalenneita. —
(Sen faamat aifaan ufeat ra ffo ja lfa ife t ,  o ljraftrm a ja
t im o te ifä rpä fe t  (Cleigastra-lajit) 7, 8 ja 30.
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©euraaroaSfa lainaan roielä 3JtaanroiljeIy§fyattituffen tie; 

bonannoista X X X I I  tri R eu ter in  laatiman fetffaperäifen 
fatfauffen roalfotäfyfistä tjeinälajeisfamme.

I. SBioituS itfe fo r re ö fa . Jlofo tä£)fä ja yläofa fortta fe l; 
la S tu u .
1) Ulfoapäin. kellastunut y lä fo r f i  i r t a u tu u  helposti 

nyljbettäeSfä *).
a) Äorfi on p u r tu  ylimmän niroelfolmun yläpuolelta 

poiffi. Ufeita perljoStouffia.
* Soufatta on felroiä pituuSroiirooja.

A  touffa  fuffulamainen, nnfneä, punaifet firou; 
felfäroiiroat ja fettertäroä fylfiroiiroa. —  
3Balfotät)fäyöffö (Hadena secalis) 16.

A A  touffa  fuffulamainen, roaaleanruöfean; 
feltainen, felfäpuolelta tummempi, roalfoinen 
felfäroiiroa ja roaalea fylfiroiiroa. — Jioi; 
ra ttruofjon n ii t ty ;yö ffö  (Hadena stri- 
gilis, uar. latruncula), 16.

** £oufatta ei ole pituuSroiirooja.
A  touffa  fapean fuffulamainen, luun roärinen.

— 3BaIfotäJ)fäfoi (Ochsenheimeria tau- 
rella) 11.

A A touffa  famettimusta felroäöti juomatta; 
roilla roalfotfitta fäöniflä. — SEimoteifää; 
r iä in e n  (Tortrix paleana), 10.

b) Äorfi roiottetaan n a fe r ta m a l la  ja im etään  fa; 
maUa tyljjäffi ylimmän tai lähinnä ylimmän niroel; 
folmun yläpuolelta.
* £)yrotn pieniä eläimiä, joitta on niroeliffäät raaja;

parit.
A  3Mfein mifrosfooppineit, mertpiljfan feltai; 

nen, ruumiisfa ufeita roalyuoja, parittaifia
*) Spoiffeutfena on fe tapau§, jofa mainitaan 1. c. **.
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harjaffta, joista faffi f)i)n>in pitfää felän 
etuofaSfa; neljä jalfaparta, jotfa faiffi oroat 
melfeiit yhtä paljon fefyttyneitä fefä roaruS: 
tettuja lufuifitta Jjarjaffttta. —  jQ e tn äp u n ffi 
(Pediculoides graminum), 35.

A A  SBaalean ruSfeanfeltainen, tafafouffa,folme 
raajapatia , joitten jalat päättyroät raffoon.
— -K a ffo ja lfa in e n  (Aptinothrips ruf a) 7. 

** (Släimet jalattomia, matomaifia. — Ufeat pie= 
net f ä r p ä s t o u f a t  f>eimoja Oscinidae ja Ce- 
cidomyidae 32 ja 27.

c) Äorfi im e tä ä n  roa in  j ä f f i  ilman että ulfo= 
naifta haarooja rooi huomata.
* 2Bifa on n iro e lfo lm u n  y lä p u o le t ta  (taroal= 

lifeSti ylimmän).
A  SBian aiheuttaja airoan pieni, roaruStettu 

neljättä, harjafftfetta raajaparitta, joista 
tafimaifin on jofo leroeämpi fuin muut ja 
firpin muotoifeStt fäyristynyt (fotraS) tahi 
tunturoasti fapeampi fuin muut ja päättyy 
fahteen pitfään harjaffeen (naaras). 9iuu= 
mitSfa on monta roahroaa harjasta, joista 
faffi on jotenfaftn pitfää felfäpuolen etu= 
ofaSfa. —  S B tlja p u ttff i  (Tarsonemus cul- 
m icolus) 34.

A  A  ©täin pitfäroeteinen, noin 3 Va mm pitui= 
nen, tafapäästään hiufan litistynyt ja etu= 
puolelta leroeästi pyöristynyt fefä roaruS= 
tettu 3 raajaparitta. — ^ e in ä t ä i  (Pseu- 
dococcus-Iaji).

A  A A $afft roajaparia ruumiin etuofasfa, jofa 
on pitfulainen, matomainen ja roaruStettu 
ufeitta parittaifitta harjaffitta.— $ a r i  ä f ä m ä=

3
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punffia (Eriophyes cornutus ja E. te- 
nuis) 37.

** SöioituS on J)eti tä£)fän  a la p u o le l la .  —  
D f)ra f trn )a  (Siphonophora cerealis), jofa 
elää joufottain lehtitupen fifäsfä Ja itfe täh- 
fättä, 8.

2) ©ifältäpäin. k e l l a s t u n u t  y lä f o r f i  ei i r t a a n n u
helpommin le£)titupeöta fuin terme forfifaan. —  Dlfi= 
p is t i  ä if  en (Cephus pygmaeus) jalaton touffa ja 
muuan toinen a m p ia i s l a j i  (Isosoma sp.) 25.

II. SBioituS itfe  tä t)fä ö fä . 5Tä^fä ainoaltaan o f i t t a in
m a a le n tu n u t .
1) SBioituS on fohbistunut pääafiattifeöti tähfän la p a  f-

fo o n  tai rö y h y n  p ä ä h a a r o ih in .  @en yläpuolella 
olema ofa täljfää tai röyhyä fuihtuu tamaHifeSti fofo- 
naau.
a) £äh fä  on p u r tu  p o iff i . —  Ufeat p e rh o S to u fa t  

(Ochsenheimeria. taurella, Tortrix paleana, Ha
dena secalis), 10, 11 ja 16.

b) Xä^fän la p a f fo a  on n a f e r r e t tu  ja im e tty  fa-
maHa tyhjiin. —  9 ta f f o ja l f a i f ia  (Aptinothrips 
rufa, Limothrips denticornis) 7.

c) £ähfän  la p a f fo a  on m a in  im e tty . —  D hta=  
f i rm a  (Siphonophora cerealis) 8.

d) £äl)fän la p a f fo o n  on p is te t ty  re i f iä ,  ylimmäsfä 
lehtitupeSfa näfyy pieni h iip u n u t täplä, joSfa on 
piston arpi. — D lf ip iS t iä if e n  (Cephus pyg
maeus) n aara t on pistänyt fii£)en munanafetin= 
tormeUaan reiän fittoin fun täl)fä mielä oli lehtiä 
tupeSfaan. SJfunia fe ei laSfe feHaifeen olfeen, 
joten ei fiinä ole touffiafaan, 25.

2) 2BioituS on fohbistunut pääafiaUifeSti t ä h fy lö ih iu  tai 
itfe  fu f f i in .
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a) £ ä l) fä  roaalettee jofo ofittain tai fofonaan.

* 3 lfanat oroat muoboltaan roiatlifia, roain 
ohuita, Ijiudmaifia rihmoja. — Ufeat raffo= 
ja lfa ife t  (Aptinothrips rufa, Limothrips 
denticornis, Chirothrips hamata, Aptino
thrips aculeata), 7.

** 2lfanat oroat lyM  ta ro a l l is ta  muotoa, 
mutta fuiroia ja h a u tu n e i ta .  — Dhra= 
firroa (Siphonophora cerealis) 8.

b) SCähfään (timotein) ilm aantuu heti tähfimifen jälfeen 
o h u ita , f e l la S tu n e i ta  fo l)tia , joista fufat pian 
putoileroat, niin että fiinä fohbaSfa ruSfeatäpläinen 
lapaffo paljastuu. — £ im o te i f  ä rp  äf et (Cleigastra 
flavipes ja Cl. armillata) 30.

c) tä h fä s fä  ei huoniaa mitään u l f o n a i s ta  tvU 
f a a  eifä felroää roalfotäpläifpttä, roaan forfeintaan 
a in o a s t a a n  1)9™ ^ mä h än  ro a a le n tu m is ta .  
3tfe fiitoSofat tai jo fehittymään alfanut h^belmä 
oroat fi)ötyjä. —  Ufeat ä f ä m ä f ä ä s f ie n  toufat 
(Oligotrophus alopecuri, Stenodiplosis genicu- 
lata) 26.



1. Hohisienet (Ustilagineae).
SCä£)fcit omat m u s t ia ,  ifäänfuin n o en  t ä y t tä m iä ,  
^ofaifelle maanmiljelijälle omat „ n o f iy ä ä t "  fyllin tuttuja.

5Riitä efuntyy fefä ruiS=,

$uma 2. @rään nofiftenen itämä itiö. 
sp itämätön itiö ja fen yläpuoletta faffi 
eri=ifäi3tä itämää itiötä; p  alfeigrifjma, 
joöfa fqntrjt) fporibioita eli lotyfosittöitä s. 
Difealla joitafuita irtautuneita fpori= 
bioita, jotfa itämät ja muoboStamat itu- 
taufun x, joäta taa3 moi fyntqä fpori- 

bioita s. 400 fertaa fuurennettuna.

ja ofyva? että faura^ 
pelloisfafin ja teferoät aina- 
fin toifina rouofina mclfoifia 
roal)ir.foja. k un  roilja juuri 
tefee täf)fää näfee jofo for^ 
fiöfa tai tät)fiöfä mustia 
roiiruja ja fuffien fijalla tnuS= 
tanruSfeata nofimaista jau= 
t)oa.

3oS roafyroalla fuurens 
nuffeHa tarfaStaa tätä jau= 
Ijetta, erottaa fiinä pienen 
pieniä paderoifia muoboStuf- 
fia, jotfa oraat n o f if ie n c n  
fypfyneitä itiöitä. 9fe roaif)= 
teleroat jonfun roerran u!fo= 
muoboHeen ja fen mufaan 
erotetaan niisfä ufeampia 
lajeja, h e illä  oroat ylei= 
fimmät f a u r a n o f i  (U sti-

lago Avenae), o ljra n o f i  (Ust. Hordei ja Ust. nuda) fefä 
ro e l)n än o fi (Tilletia tritici).
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äBiljan tmtfana joutuu ainafin fuurin ofa nofitä£)fiStä 

riiheen, joSfa ne furroouturoat riffi. ääliö in  fefaanturoat nofi; 
fienen i t iö t  terroeitten jqroästen fanäfa ja ppfproät niitten piti; 
naHa fiinni nnsfuufoneeöfa: 
ftn. «Siten ne pääferoät jproä; 
laarett)in. $ u n  nuijaa pleenfä 
fäilptetään I)proin foSteubelta, 
eiroät nofiftenen itiöt pääfe 
itäm ään, maan ppfproät itä; 
misfpfpifinä taimen pii. SBaSta 
feroääUä fun railja fplroetään 
pääferoät itiötfin maalian ja 
itämät muoboötaen pieniä ttfy; 
mamaifia fiuopafäifeitä, jotfa 
tunfeuturoatroiljafaäroien orai; 
fiin. -JtäiSfä ne fitten ppfpt; 
telemät forren faSroaroaSfa lat= 
roaSfa ja tunfeuturoat roiimein 
täl)fän faiffiin fiemenailieifiin, 
t)äroittäroät nämä fofonaan ja 
muoboStaroat uufia itiöitä, 
jotfa taa§ rouoroötaan joutu; 
mat fplroöfiemenen tnufana
uuteen peltoon.™ , * „ $unm 3. C^rään nuoren noftfienen aU9Joftftenen tefema roa= (cigrif)ma A Kpi(einau§ erää„ „otifies
f>info fol)biätuu fiis etupääsfä n;on ajutnan faurantufan fubofft«ta, 
t ä t) f ä ä n, joSfa ne turmelemat joisifa näfee ufeita fieniri^moja. B famat 
jpmäatfieet. £äten  menetet; ttfjmat mgöfjemmitäfä asteesta, joafa ne
tpjen jpmien m äärä faattaa onmt tui-poamifen ja niroettiptifeti tantta,u „ muodostaneet itiöitä, mitfä mnöfoemmin muutettuni a nmoftna ntetUa= . u * *' m uuttujat muStafft iauf)eefft, „noefft".fin faSroaa tnelfoifen fuureffi.
hiinpä mainitaan ro. 1901 nofifienien turmelleen aifa paljon 
fefämiljaa roarfinfin -Diiffelin läänisfä, SänfifuomeSfa ja Uuhella; 
maalla. 3a roef)nänofi on jo pitemmät ajat roaifeuttanut roel);
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näit roitjehiötä Ahroenanmaatta, joSfa fanfa gCeifeött roalittaa 
täm än fietten tuottamista roaljtngoista.

Suutta nofifienet faaroat toifettafin taroatta roal)tnfoja aitaan. 
Dn nimittäin luonnollista, ettet nofitäljfien faaStuttamaSta voiU 
jaSta rooiba mitenfään maffaa puhtaan nuijan pintaa. SBar; 
finfin utfomaitta alenee furoiroiljamme l)tnta tästä fyyStä mo= 
naSti melfoifeSti atte fopimuffen, rooipa roalynfo joSfuS nousta 
fotoihin marffoif)in.

Torjumiskeinot. lyofu e£)fä arroelee, että täyttämättä 
fatjben tai ufeamman rouoben roanl)aa fiemenroiljaa rooift roar; 
jetta peltonfa nofitäl)fiStä. S e  et fuitenfaan auta, ftttä nofifie= 
nien itiöt rooiroat fuiroaäfa roiljaSfa fäilyttää itämisfyfynfä ufeita 
rouofia. Dnpa efimerffejä fiitä, että ne roielä fahbeffanftn nmo= 
ben perästä oroat itäneet. Sentäf)ben, ci maanroiljelijän auta 
muu fuin jofa fefä tappaa fiemenroiljasfa maf»bottifeSti löytyroät 
nofificnien itiöt.

3oS nofitäf)fiä on rocrrattain roäf)äifen, pääfee fittä, että 
aitoinaan n o u f f i t  ne pois pellolta. 3Jiutta jos niitä on pal= 
jon, täytyy turroautua muihin feinoihin, joista mainittafoon 
lä m m in  roefi ja f u p a r t r o ih t r i l l i  tai f a l f f i l iu o S .  9?ofifie= 
nien itiöt fuoleroat nimittäin otteSfaan roiifi m inuttia 55° 6 . 
fuumasfa roebesfä, jotaroaStoin roiljan jyroät eiroät ftitä ole 
mittäättfään. £un  lämmintä roettä täytetään, menetellään feu= 
raaroatta taroatta: fjatrfitaan punlaatiffo, jonfa pohjaan ja fyl= 
fiiit on fairoerrettu jouffo reifiä. £äm ä rouorataan ftfältä fan= 
featta fanfaatta ja täytetään ofaffi fiemenroiljatta. S itten pis= 
tetään laatiffo ftfältötneen pataan, joSfa on 5 5 0 fuumaa roettä, 
niin että roefi hytfin peittää roiljan. ÄoSfa roeben lämpömäärä 
tällöin metfoifeSti laSfee, on hyroä, jos on faffi roefiaStiaa, niin 
että rooi roiljalaattfon nostaa rouorotetten totfeSta toifeen. $ u n  
fe näin on ollut arroiolta 5 min. fuuntasfa roebesfä, pistetään 
laatiffo fylmään roeteen, jolloin roilja äffiä jähtyy ja annetaan 
fitten fuiroaa, ettet fitä heti fylroetä.
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3oS taas täytetään fupartrui^trtUtä, menetellään feuraa= 

matta taroatta: ostetaan taroallista faupaSfa löytyroää fupari= 
roi^triHiä yfft tilo ja fe liuotetaan luuntaSfa roebesfä. Siten 
faatu liuos fefotetaan 200 litraan roettä. S itten faabetaan 
feoffeen fiemenroiljaa niin että fe Iiro in  peittyy fiiljen ja anne= 
taan fen feistä noin 12 tuntia. £ äm än  jälleen faabetaan liuos 
pois ja fiementen annetaan fuiroaa jofo finänfä tat)i faabetaan 
niitten päälle falffiliuoS, jofa on roalmistettu fiten, että fataan 
litraan roettä on pantu roäl)än roajaa 6 filoa tjyroin poltettua 
falffia. £ ä s fä  falffiliuoffeSfa niitä fefoitetaan 5 minuuttia, 
jonfa jälleen ne fuiroatetaan ja fol)ta fytroetään.

Niitten roaratte, jotfa mat)bottifeSti epäileroät näitten fei= 
nojen teljoffaifuutta, mainittafoon täsfä feuraaroa efimerffi. 
©räästä fiemenroiljaSta, joSfa oli runfaaSti nofifteniä ja jota 
ei pud iste ttu  ennen fylroöä, faatiin fato, josta jo fa  fo lm a s  
täE)fä o li n o t ip ä ä .  Cfa famaSta fiemenroiljaSta pestiin ylläs 
ferrotutta taroatta ja antoi fabon, joSfa jofaista 4,000 tät»fää 
fo^beit roain yffi oli nofipää. ©bettifcSfä tapauffeSfa tur= 
meli nofifient faboSta 33 % , jälfintäifesfä fitäroaStoin roain
J/40 %.

Äupariroil)tritti ei muuten alenna lainfaan ftemenroiljan 
ttämisfyfyä, ei ainafaan riil)eSfä puibun roiljan, joten et tar= 
roitfe fiinä peloSfa jättää tätä feinoa täyttämättä.

Syyffi ftif)en, ettei nofifieni faa meillä fentääu fen ylei= 
femmin roa^infoja aitaan, arroelee tri 3- S iro , jonfa efte 
tyStä ebellä olen feurannut, fen, että meillä roilja puibaan rii= 
t>eSfä. Kun rii£)i lämpieSfään ftifoaa, rooi l)yroin otaffua, että 
nofipäät ainatin] paifotetten tuleroat olemaan 55° 6 . fuumaSfa 
roebesfä ja fuoleroat. 9?oftjyroien ftfimmisfä ofisfa löytyroät 
itiöt eiroät tietysti riifjeSfäfään fuole, jonfa täl)ben on parasta 
roaroroaifuuben rouoffi ryhtyä tarpeellisin torjumiSfeinoil)in. 3 a  
fun noftjyroiä roarifee ritljen lattialle, joSfa ne polfeuturoat riffi, 
joten itiöt pääferoät fefottumaan terroeitten jyroien fansfa, on
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tri S i ro n  mielestä nuifainta ro a la a  r i ih e n  t a t t i a  f te h u ro a lla  
roebellä , jos fiinä näfee n of imaista jauhetta, £äten  faifi aina= 
fin faiffi fen riitjeCtifet nofifienen itiöt tapetuiffi.

2. Ruisnoki (Urocystis occulta Vallroth).
h u tiin  o ljeS fa  ja lehbeS fä  on m u s t ia  t a i  harm ah*  

ta n n a  ro iiru ja .
SBarfinfin ylitnmäsfä olftniroeleSfä ja fen leljtitupeSfa nä= 

fec joSfuS monen tuumanfin pituifia tummia nriitooja, jotfa
pian puhfearoat ja

fenfin afattoisfa ja tähfylöisfä tuoltaifia m ustia m uruja. $oS 
roihooja efiintyy runfaaSti, tiheään toinen toifenfa roieresfä le£)= 
beHä, fäpertyy fe fofoon, päällysfetto ratfeilee ja  m ustaa nofi= 
m aista ainetta pölyää ulos. Kun nmhroaHa fuurennuffeHa tar= 
faStaa tätä jauhetta, erottaa fiinä pientä paliontaifia itiöryhmiä. 
Suuri fiinä, etteuoät itiöt ole yffinfertaifia foluja, roaan itiö* 
ryhmiä, tuntee helposti ruiSnoen muista meifäläifistä nofilajeista.

9JieiHä tämä fieni on onneffi tuerrattain harvinainen, 
mutta tefee joSfuS fentään tuahinfoa fuuremmaSfafin m ääräsfä. 
h iinpä tapafi tri S iro  fttä m. 1897 AhroenanmaaHa niin run=

fifältäroät fyfimuS; 
taa nofea. £ällai= 
feSfa fohbaSfa f at; 
feaa olfi helposti. 
Kaifisfa tapauffisfa 
färfii faSntt fiitä, 
eipä monasti faata 
tehbä lainfaatt tä£)= 
fää. 3 a  jos tähfa 
pistääfin efille on

Äuroa 4. gtäroiä riuötioett itiöitä. A, B  ja 
C cri=t!äifiä Ief)iti)3a§teita. 300 fertaa 

fuurennettuina.
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faaSti, että eräittä mainioitta ainafin 1/ib faboSta meni fjuffaan. 
Kun afjmeuanmaalaistcn maanroiljelyS ei tuota roiljaa tarpeeffi 
asti, täytyy fiemenmiljaa tuoba muualta, roarfinfin JiuotfiSta, 
ja fen m ufana on näljtämästi ruiSnoftfin meille tuttut. KaifeSta 
päättäen on fe meillä laajemmattefin leminnyt, foSfapa fitä on 
taroattu Kerimäettä, jopa 2lunuffen KarjalaSfafin. 9Jäl)tämäSti 
fatomuofina ©affaSta tuotu fiemenmilja fitä meillä pääfee le= 
niittämään.

Torjumiskeinoina fopii fäyttää fatnoja fuin ebeflifeSfä; 
fin fienilajisfa.

3. Wiljaruoste (Puccinia graminis Pers.).
SBiljalajieit lefjbisfä, forreSfa tai tä()fäsfä on tu m m an ?  

ru S fe i ta  t a i  m u s t ia  tä p l iä .
9iuo3tefienien tuottamat faSroitaubit oraat jo folmatta tu= 

f)atta muotta otteet tunnetut, roaiffa niiben ennen m aniaan 
luultiin fyntyraän jos jottafin tantatta, h iinpä ero te ttiin  feitfe- 
männentoista nmofifaban alfupuoletta, että roiljapeltoja piti fuo= 
jetta aamufin auringon fäteiltä, foSfa ne mufa maifuttimat lel)= 
bittä olemiin faStepifaroil)in niin että faSroi filtä fo£)taa tuli 
ruosteifeffi.

Ruostetta tapaa faifitta miljalajeitta ja melfeinpä misfä 
ofaSfa fasmia taljanfa, mutta ufeitnmin ef)fä forresfa ja lef}= 
bisfä. <Sen tuntee fiitä, että faSmin mirreille ofttte fyntyy enfiffi 
ruosterusfeita pilffuja ja jaufjefefoja. sJlämä omat enimmäffeett 
aiman pieniä, main jonfun millimetrin mittaifia ja muoboltaan 
fangen maistelemia, milloin pyöreät)föjä, milloin taas roiiru= 
maifia, jofo yffittäin tai ryljmisfä mieläpä joSfuS niinfin tifjeäsfä, 
että fofo Iet)ben pinta m uuttuu yljbeffi ainoaffi jauljejoufoffi.
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3a niitä faattaa lantata faSnrin faifiHa feljitpSfaufitta, niin tjtj= 
ntin orailla fuin täfifintiEä täy§fa§ntuifiHafin farmeitta, funljan

Äuttta 5. SBafemmatla itiömaljojen tartuttama Jjappomarjapenfaan o!fa. 
Difeatta ntitjafaörein leljti, ta(roi=itiöjouffojen peittämä.

ntain ontat mielä nii£)reitä. $o§ on fonta ruoStentuofi, joutu; 
ntat eräitten lehbet fitä ntufaa fuin puhfeantat efille heti ruo§= 
teen turnteltannffi, joten fe fiis tarttuu (etjbestä toifeen. 2öer=
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rattain työnnöin pääfee tämä fieni fentään pilaam aan afanoita 
ja täljfää.

jo n fu n  ajan fuluttua itmeStpp näitten ruoStepunaiSten 
jauljerpfmtien tniereen famanmuotoifia mutta m u s t ia  t ä p l iä ,

ben pintaan, niiniin roaljroaSti, että Suma 6. a itämä tatroWtiö, 
ne ppfproät fiinä fiinni pii fofo tal= 1 atfuriljmelö, it atfimtiöitä, 
reen. SBaiffa fiis letittä mufiloibaan 6 ltäroä f  itäIDiä
ja ranriStetaan fuinfa tarffaan ta; attunttoita.
tyanfa, pääfee ainafin fuuri ofa lehtien m ufana taroatta taiffa 
toifetta taas pellolle. Dfa niistä tietenfin joutuu jo leiffuu; 
aifana fängen fefaart ja pääfee fiis tyeti feroäättä itämään, mutta 
monet faaroat fitä ennen, fäpbä olfien mufana naroetoisfa ja 
tatteisfa farjan ja tyeroosten jaloisfa, lantatunfioisfa j. n. e.

Keroäättä talroi=itiöt fitten itäroät fiinä paifaSfa, misfä 
oroat fdjittpneetfin, ja fumpaifeStafin foluSta fpntpp Ipfjpt n. f. 
a lfu rity m e lö , jofa fantaa neljä n. f. a l f u i t i ö tä  (furo. 7).

jotfa eiroät fuitenfaan foSfaan ole 
jautyoifia, roaatt päinroaStoin fiin= 
teitä rupimaifiä. 9fuoSteifitta täplittä 
firotetut faSroiofat oroat jo fuotteita 
ja jaufye pölpptpnpt pois, joten faS; 
roista on jäljellä roain täHaifia rnuSta= 
täpläifiä ofia.

3 oS roatyroatta fuurennuffetta 
tarfaStaa tällaista fpffppuolefla ta= 
roattaroaa rupimuoboStuSta lel)beSfä 
tai forceSfa, näfee fiinä futtren jou= 
f on, fotoja jopa tuljanfiafin pieniä 
faffifoluifta itiöitä, (furoa 6), joita 
futfutaan ta lro i= it iö if f i .  9le oroat 
fuunnitteen noin 0,os mm pitfiä ja 
0,02 mm paffuja ja fangen tual)roa= 
fuorifia. pienen roarren aroutta ne 
oroat aifa roaf)roaSti fiinnitetpt tel)=
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9iämä itiöt irtautum at fjefpoöti alfurif)inelö§tä ja lemiämät tnu= 
Ien mufana paitasta toifeen. A inoastaan näitten amulla pääfee 
ruoStefieni taos finä rouonna fef)itpstään jatfam aan. 3>oS näet 
nämä olfuitiöt joutumat tyappomarjapenfaan lef)bitte, niin ne

Äuroo 7. A poifftletffaug fjappomarjapenfaan leljbestä; alapuolella itiö;
maljat (a), yläpuolella ppfnibit (sp).

B  talroi=itiöitä ruofjonlef)beäjä; 120=lertaifeffi fuurennetiu; t  taln>i=itiö.
C P ucc in ia  g ram in is ; ur Iefä=itibitä; t talroisitiö; fuutetinus 380»fertainen.

itämät niisfä ja muoboStarnat punertamia täpliä, joisfa moi 
tyuomata faf)bentaifia itiöitä. Setyben yläpinnalle tunfee pienen 
pieniä fäSniä, ja tiiisfä fpntgp n. f. p i f f u i t i ö i tä .  <§i olla
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roielä faatu felroille, miufälainen merfitpS näidä on faSroin 
nujöt)ernmä5jä fetyitpffesfä. £el)beu alapuolelle ilmeStpp tnalja= 
maifia muoboStuffta, jotta futfutaan i t iö m a l jo i f f i ,  fidä niiöfä 
on fuuri jouffo palleroilla, l)cltitinaul)an tapaifeen järjeStpffeen 
ajettuneita fy e lm m tiö itä . huulen  ja IipönteiSten mufana jou; 
turoat nämä f)e£tni=itiöt taas tyeinci; ja roiljalajien lelibide, misfä 
itämät. 9iiiStä fel)ittpp pienoinen rtfimelö, jofa tunfeutuu ifäntä- 
faSroht fijäfuboffiin, ja jo parin roiifon perästä näfee letybesfä 
runfaasti ruostepilffuja.

3oS tällaista feroätfefädä ilmeStpmää ruoStepilffua tar= 
fastaa rooimaffaasti fuurennettuna, näfee fiinäfin lufemattoman 
joufon pieniä pffifoluifia itiöitä, n. f. fe fä = itiö i tä  (furo. 7). 
9Je irtauturoat IjelpoSti ja pölpäroät iltnaan, jodoin ainafin jofu; 
nen niistä pääfee uuhelle roiljanlefjbede. 3 a jo fpmmenfunnan 
päiroän perästä näfee taas tällä fin runfaaöti ruoStetäpliä. S illä 
taroatta leroiää tauti ufeinfin tipnrin nopeasti, niin että fefän 
loputta jo fofo pelto on fienien roadasfa. Sfiiljan tuleentueSfa 
muutturoat ruoStepUfut pl)ä tummemmifft tai fpntpp niitten 
roiercen uufia m ustanoja  täpliä joisfa on paffufeinäifiä, tum= 
ntia t a im i- i t iö i tä .  £alroel)bittuaan nämä itämät feuraaroana 
feroärtnä ja uufi fufupolroi taas alfaa fel)itpSfulfunfa.

£äsfä näemme fiis fettaifcn loisfaSmin, jofa eri felritpS= 
faufinaan tahtoo afua eri ifäntäfaSroeiSfa.

Kun m ustan ruosteen feI)itpS faatiin felrotde, luultiin enfin, 
että faiffi roiifi itiö muotoa oliroat liian roälttämättömiä j'tenen 
olemasfa ololle. Irroeltiin, että jos tyappomarjapcnfaS t)äroi= 
tettätfiin paiffafunnalta, täptpifi fienenfin f)äroitä, foSfa fe ftttoin 
ei rooifi muoboStaa faiffia roiittä itiömuotoanfa. SCoifet taas 
eiroät niin pelänneet fyappomarjapenfaSta, ja niin fpntpi oppi= 
neitien pitreisfä ftiroaS ja pitfättinen „J)appomarjafota". 9Jfo= 
neSfa maaSfa fääbettiin lafifin, jofa pafotti maanroiljelijät l)ä= 
niittämään tiluffiltaan faiffi fyappomarjapenfaat. Riutta ei fiitä= 
fään ollut apua. 9iuoStetta tapaft pl)tä typroin fuin ennenfin. 
S idoin feffittiin fe felitpS, että itiöt leijailiroat tuulen mufana
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ilmojen f)alfi fjproinfin p itää martoja m aasta toifeen, ylt me= 
rienfin. 28U)boin onnistuttiin fuoranaifilla toteilla ofoittamaan, 
että fieui faattoi l)t)pätä jonfun fel)itpSaSteen yli, fiis olla ilman 
efim. piffu=itiöitä ja l)elrni=itiöitä. tä llö in  f ä roimat itiöitten 
pitfät tlmaretfet airoan tarpeettomiffi ja ennen pitfää mottiin 
tobistaa, etteiroät IjelmUitiöt pl)ben fefän futueSfa faata (eroittää 
ruostetta faumemmaffi fuin noin 25 metriä fiitä penfaaSta, joSfa 
ne oroat fpntpneet.

KaifiSfa tapauffisfa on tyappomarjapenfaatta fuitenfin fuuri 
ebistäroä merfitpS m ustan ruosteen tyiStoriaSfa. itiinpä on tri 
3 . 3- S iro  tefynpt fen fyaroainnon, että fjeinöfaSroit oroat pleenfä
f)appomarjapenfaitten lähistöittä paljoa pahemmin ruosteen l)ä= 
tppttämiä fuin etemmättä. ©entätyben olifi fpttä fuotaroata, että 
liappomarjapenfaat Ijärottettäifiin maastamme tppten pois. @il= 
mää ne ef)fä tuuljeubettaan ja tummanroifjeriäifeflä roärillään
l)iufan Inroeleroät, mutta nenälle ne fenfijaan oroat typroin roaS; 
tenmielifiä, fillä niistä lähtee aifa ilfeä tuoffu. b u u a tta  niitä 
tuSfin meillä enää näfeefään fuin rautatieafemien pienisfä istu= 
tuffisfa ja jonfun roantyanaifaifen puutarhurin IjoitamiSfa fau= 
punfilaiSpuiStoiSfa.

2Jtiten fnuria roaurioita ruoStefienet faaroat SuomeSfa 
aitaan, ei ole tietääffeni tarfemmin tutfittu, mutta faifesta päät; 
täen ne eiroät ole airoan roäl)äififfi armattaroat. SBarfinfin fun 
tietää, että ne ulfomaitta nouferoat roälistä fjproinfin fuuriffi. 
h iinpä eftintpi ro. 1889 ^(uotfisfa ruostetta pffistään fauraSfa niin 
paljon, että roal)ingon arroioitiin nouferoan 18 miljoonaan marf= 
faan. (SaffaSfa oli ro. 1891 niin famala ruoSterouofi, että fen 
aiheuttama roatyinfo luettiin 419 miljoonaffi marfaffi ja fainana 
rouonna arrooSteltiin ^otyjoiSamerifaSfa ruoStefienien tyäroitpffet 
fofonaista 1,340 miljoonaffi marfaffi. £ättaifet tyirroeät l)äroi= 
tpffet oroat tietenfin fyarroinaifia, mutta noufeepa jofarouotinen= 
fin tuf)o muutamisfa maisfa aifa fuureffi. Jiiinpä on ©affasfa 
roal)info arroioitu liproinäfin rouofina noin 30 miljoonaffi mar?
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faffi ja 9tuStraalia faa färfiä rouofittain fofonaista 200 miljoo= 
nan m a t f an tappion.

Torjumiskrinot. Kun ruosteen oifea fyy faatiin felroiEe 
ja tiebettiin, että täsfä oltiin tefemifeSfä roaarallifen fienen fanSfa, 
ryljbyttiin jos jonfinlaifiin fofeiluiEjin fopitmen IjänritySfeinojen 
löytämifeffi. -Dtutta mitään täyfin tepfiroää ei ole roielä feffitty. 
©euraaroaSfa efitän ntuutantia (SaffaSfa meneStyffeEä täytettyjä 
torjumisfeinoja.

Näljän fieneen näfjben olifi fyttä ebuEiSta fylroää roiljaa 
maf)boEifimman aifafin, mutta fun fiEoin on fe roaara tarjona, 
että olfifärpänen ja muut feEaifet tul)ol)yönteifet faaroat erin: 
omatfen fopiroan fef)ity3mafyboEifuuben, pitänee jättää roilja fit= 
tenfin roerrattain myöhään fylroettäroäffi. 9Jtutta fun talroU 
itiöistä ferran riippuu pääfeefö fieni feuraaroana rouonna fel)i= 
lystään jatfam aan, on ruostetta tyuomattaeSfa roälttämätöntä 
polttaa fänfi fyffyEä tai ainafin fyntää fe nurin, jotta ruoS= 
teeEa turmeltuneet leljbet ja forret joutuifiroat fyroäEe maan 
fifään. 9laroetoiSfa ja fifoläteisfä täytetyistä pahnoista, jotfa 
oroat roielä fen lifäffi oEeet fyroäflä lantatunfioisfa ja fieEä pa= 
laneet, oroat ruoSte=itiöt arroatenfin turroeltuneet, mutta fuiroista 
taEeiSta fuorastaan peEoEe roiebyt oljet faattaroat fen fijaan 
Jjyroinfin paljasti ruostetta leroittää.

Muuten riippuu ruoStefienen fel)ityS paljon fäistä. 3oS 
fefä on lämmin ja fateinen, roiiljtyy fieni erinomaifeSti ja le= 
roiää paifaSta toifeen fuin fulfutauti, mutta jos ilmat oroat 
fuiroia ja fuumia, färfii fiitä ruoStefin. Kylmät yöt ja läm= 
pöifet päiroät fuuluroat oleroan ruoSteeEe niinifään ebuEifia.
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4. Härhäjyroä d i torajyroä (Claviceps purpurea).
Syroä on tu r ro o n n u t  lu o n n o t to m a n  ifo ff t  ja on toä: 

riltään m u s ta .
Ken et f tä r fä jy tn ä ä  tai la r ju n f ia m m a S ta  tuntifi? 

^ o fa  fyffyfiän niitä taroataan tuarfinfitt ohran ja rufitn täi):
fiöfä. ©e on jät; 
tiläisifo, musta, 
m ustanharm aa tai 
muStanpunertama 

jytnä, jota pistää 
pitfälle ulos täl)= 
fäStä.

Kun tuollainen 
bärfäjytoä faa tai: 
roel)bittuaan fe: 
roäällä itää, faSroaa 
fiitä jouffo pieniä 
nappulamaifia mu: 
Ijeroan purppuran 
töätifia itiöemiä, 
jotfa faiffi pyrfi: 
roät tualoa fotyben. 
3oS tjalfaifee tä i: 
laifen itiöemän, nä: 
fee fen pintaferrof: 
fesfa fuuren joufon 
puHomaifta fyroen: 

nyffiä, joisfa on moniaita fotelomaifia muoboStuffia. KuSfafin 
roiimemainituista on 8 ran tam aista , märitöntä, 0,os— 0,o6 mm 
pituista itiötä. Kun itiöemä on tuleentunut, pölyää fen puSfi= 
maifista fyroennyffistä itiöitä, joita fitten tuuli fuljettaa mufa-

fiutoa 8. A Sorajijroästa eli farjunfjampaasta (c) 
on itänet ufeampia itiöemtä. B  tjaCaiötu itiöemä 
ja fiinä fotelopu^feja cp. C fotelopu^fi fotoin fitu= 
rennetiuna qmpäröittnne fuboffineen. Sen fifäsfä 
on pitfiä itiöfoteloita ja neöteritjmoja. D  erä3 
fellainen itiöfotelo nrieläfin ma^ioemmin fuuren^ 

nettuna. Sen pää on puhjennut, joten rit)tnas 
maifet itiöt sp pääferoät ulos.
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naan jonfun roifjotajtn roastaputyjenneette tätyfätte. Dnniötut= 
tuaau pääfcmään itfe fifiäintett attyeette, itämät ne fiinä ja tun= 
feroat tyuoroaätoritymojaan nuoren ftemenattyeen faiffiin ofiin. 
Mäntän fautta fe fuurenee ja täyttyi) täyttymiStään fienen tyuo= 
mastosta, funneS ftemenaityeen a £ f u per ä i fi s tä f uboffiöta ei ole 
enää mitään jäljellä. Kofo tyärfäjyroä on nyt yffinomattain 
tyyrotn tiJjeätä ja foroaa tyuoroaStofuboSta.

3o nuijaa leifateäfa putoaa ofa tyärfäjyroi&tä pedolle, josfa 
ne feuraatnatia feroännä itämät, tai joutumat ne enftn jyroä= 
laarettyin ja raasta muun fiemenrotljan mufana fyySfefättä pellolle.

Kun fäät oroat tyärfäjyroätte erifoifemmin fuotuifia, fyn= 
tyy niitä oifein tyuomnttaroammisfaftn määriSfä. @yy fiityen 
on feuraaroa. ©e tyuoroasto, jofa leroiää ftemenaityeette fynnyt= 
tää erittäinfin fiemenen yläoftSfa lufemattoman joufon piffus 
itiöitä, jotfa uisfenteleroat mebelle tuoffuroaäfa ja maistumasfa 
ueSteeöfä. ©entätyben onfin fientä futfuttu täsfä fetyitySaöteeöfa 
m e fifa ö te e ffi. hyönteifet, jotfa fäyroät imemäsfä tätä mettä, 
fuljettaroat famalla itiöitäfin laajalti ympäri, joten yf)ä ufeampi 
fiemetiaifje joutuu turmeltaroaffi. 9Zämä itiöt itäroät nimittäin 
tyeti uubelle fiemenaityeette päästyään, ©en fautta tulee myösfin 
felitetyffi, miffi famasfa tätyfäöfä on ufeampia torajyroiä, ja 
miffi niitä tapaa juuri taroallista myötyemmin fetjittyroiöfä for= 
fisfa, ftttä roartyain fetyittyneet oroat jo fittoin pääsfeet nttn pit= 
fätte, ettet fieut niityin pysty.

^ärfäjyroättä on paljoa fuurempt fefä taloubettinen että 
lääfetteteettinen merfityS fuin mitä yleenfä luuttaan, ©iitä fir= 
johtaa totytori 3 . 3- S iro  m. m. feuraaroaa J): äBiljalajeiSfamme 
efitntyroä tyärfäjyroä fifältää folme tyyrotn myrfyttistä ainetta, 
cornutinia, sphacelia;tyappoa ja ergotini=tyappoa, jotfa fufiu 
eriffeen enemmän nautittuna roaifuttaroat turmiottifeSti eltmiS; 
töön. SBtlja, jofa fifältää tyärfäjyroiä, root täten tulla tyengeiu 
roaarattifeffi fynnyttäen taubin, jofa on tunnettu nimettä ergo-

x) „£ucmnon 1899 fitt». 93—95.
4



50
tism us. ©e efitntyy fahbeäfa eri muoboSfa riippuen nautitun 
myrffyaineen m äärästä.

helpompi taubin muoto on lääfetieteettifesti tunnettu nimettä 
ergotismus spasmodicus. ©en tunnuSmerffinä oroat anfara 
päänfbniStyS, huimaus, humina forroisfa, yleinen haluttomuus 
ja rooimattomuuS fefä pahoinroointi. ©itäpaitfe tuntee potilas 
thoSfaan fietämättömän fyyheltnän, jofa fpntpp ihohermojen luon: 
nottomasta fiihotuffeSta. Xähän tulee roielä fuurouS, tuSfattifia 
fouriStuffia fielesfä fefä offennuffta p. m.

ta u b in  tällä asteetta rooi potilas roielä parantua, jos 
hän ajoisfa laffaa fyömästä härfäjproäpitoista roiljaa. 3oS 
mprffpaineen nauttiminen roielä fittenfin jatfuu, on fiitä feu= 
rauffena fammumaton jano ja alituinen nälfä. ©en lifäffi tun= 
tee potilas feläsfään tuSfattifia pistoffia ja anfaria phtämittaifia 
fuonenroebon tapaifia fouriStuffia jäfenisfään. SBiimein feuraa 
fofeuS, hourailu, hulluus ja täpbettinen tylfämtelifyyS, funneS 
fttolema roif)boin tefee furjuubeSta lopun. — XäSfä muoboSfa 
feStää tauti muutamista päiroistä noin fahteen fuufauteen.

ta u b in  toista efiintpmiSmuotoa futfutaan lääfetieteettifettä 
fielettä ergotismus gangraenosukseksi. £äm un tautilaabun 
tunnuSmerfeiStä mainittafoon enfi aluSfa efiintproä päänfiroiStpS, 
ppörtpmpffct, tainnoffiin meneminen, fouristuffet, ripuli ja offen= 
taminen. ^äfenet alfaroat pian tämän jälfeeti pöhöttyä ja piu 
nehtua fefä fäyroät roähitetten fanfeiffi ja fylmiffi. SBiimein ne 
jofo fuirouroat fofoon muStaffi farroeiSmaifeffi aineeffi alfaen 
roarpaiben ja formien päistä, jotfa pala palalta putoamat pois, 
tahi fyntyy niisfä anfaran fuumeen roattitesfa fuuri jouffo pai= 
feita, jotfa teferoät jäfenen yhtenäifeffi, pahalta hatferoaffi mätä= 
haaroaffi. Diuutamisfa tapauffisfa rooi fipeän jäfenen poista: 
minen leiffauffen fautta pelastaa potilaan hengen. xaroaUifesti 
feuraa fentään täsfä tapauffeSfa pianfin fuolema roeren myrfy= 
tyffen fautta. Kipu feStää faiffiaan 3 — 6 roiiffoa, ja efiintyy 
fe taroallifeSti hirmittäroättä anfaruubetta fulfutaubin tapaan, 

©uruttifen fuuluifat oroat täm än faltaifet taubinfohtauffet
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nmofilta 1709— 1716 ©nieitfiöfä, 1710 ^ taliasfa, 1747 9ian§= 
fa§fa, 1828— 1829 fefä 9fan§fa§fa että 2 llanfom ai§fajal855— 56 
©affaSfa ynnä muutamiSfa mutSfa rnaisfa.

9Jiyööftn fotieläimet färfiroät toätistä fuuremtnaöfa mää: 
räsfä fjärfäjyroän fynnyttämä§tä myr= 
fytyffeStä. 9ftisfä ilmenee fiHoin faman= 
laifet tanbin oireet tuin ifymifiöfäfin.
3o§ eläimiä fauroemman aifaa ruofU 
taan f)ärfäjymän pitoifella miljalla, niin 
fuinmroat ja putoilenmt niiltä n)äl)ttellen 
fortoat, tyäntä, fynnet, roarpaat ja forfat 
fefä farrnet. äöteläpä fyampaatfin toari;

fturoa 9. A ©iemenailje, jonfa fienen fiuoroasto (s) jofo fonaan täyttää.
B  terroe fifiäin. C poiffileiffaus turmeltuneesta fifiäimeätä ja fiinä 

t)uon>a0torU)moja (m). D  torajproä, jonfa yläofa on fienen 
roaifutuffesta furtiätunut. E  faman latroaofasta 

f)alfileiffauö.

feroat fuuäta ja fielen pää fuolee pois. Sinnut menettäroät 
ftiyenfä ja fyelttanfa fefä tulemat fofetffi j. n. e. (Snnenaifatnen 
poifiminen on myös aina fuoranaifena feurauffena tämän tapat; 
ftSta myrfytyfftStä.

KoSfa f)ärfäjyn>ä —  niinfuin yllämainitusta feltntää —  
fifältää fjengentnaarallifia myrffyjä, on tietenfin tyyniin tärfeätä,
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että fen olemasfa olo eftmerfifft jaufjoisfa rootbaan fpxomata. 
Kaifeffi onneffi onfin matybodista faaba eftde £>ärfäjpwän aines 
ofia jauhetun nuijan feaSta. 3oS fjärfäjpraäpitoista jauhoa efim. 
tunmennetaan pfybeSfä faliumljpbraatfcnimifen aineen fanSfa, niin 
fpntpp fitloin fillin tyaju. 3o§ epäiltyä jaufjoa f)uuf)botaan fuu= 
mada raäfiraiinada ja niin faatunn liuotfeen pannaan pari tip= 
paa miebonnettua riffityappoa, tulee tnäfiraiinatiuoS punaifeffi, 
joö f)ärfäjproää on jautyoisfa.

■Diutta onpa IjärfäjpraäStä fjpötpäfin. <Se fun faa aifaan 
paifadifia fofoonraetäptpmiftä raeritietypeisfä ja määrätpisfä ofisfa 
lipastoa (efim. fobbuSfa) on fillä lääffeenä fuurifin merfitps. 
(Sitä fäptetään etenfin efyfäifemään foraaa raerenjuoffua ja fpn= 
nptpstapauffisfa.

Torjumisheinot. &orajpraää estetään pedolle fpntpmästä 
luonnodifesti faiffein marmimmin fiten että raanf)at faabaan 
matybodiftmman tarffaan forjatuiffi fieltä pois. KoSfa jpraät 
ppfpraät paraiten fiinni tätyfisfä fidoin fun Ieiffuu toimitetaan 
maf)bodifimman aifafin, on fitä feinoa enftffi fäptettäraä. 3 a  
jos torajpraiä on pedoSfa paljon, fopti antaa efim. lasten poimia 
fedaifet tätyfät pois, fidä neljän omat fjprain IjelpoSti nätytäraisfä. 
Sitäpaitfe faa fiitä f)tufan putybaSta ratyaafin fun mpp tora= 
jpraät apteeffeityin lääffeiffi. 9iiiStä faa ufeita marffoja filolta.

3JJpöSfin ojaroarfida faSroaroia tyeinälajeja on pibettämä 
tarfoin filmädä, fidä ufein leraiää tauti juuri niistä pedode ja 
efiintpp fidoin enfin farfojen taitaofisfa ja raasta mpötyemmin 
fesfedä.



Sukkulamadot (Nematoda).
Suffulam abot oroat pitfänlaifta, lietettä, niroelettömiä ma; 

toja, jotfa omat taroaEifeSti paffummat feöfeltä ja fuippeneroat 
pättyin päin. S^iiEä ei ote päätä lainfaan. kuurniin etupääsfä
on fuuauffo, josfa faattaa oEa tyuulta tai fttiiniotafia. (Siitä
fnlfee läpi fofo ruum iin tafapäätyän faaffa fuora f ti o li. Ufeitn= 
mat fuffutamabot elämät loifina jofo eläimisfä tai faSroeiSfa, 
jonfa tät)ben niiEä ei tarmitfe oEa filmiä lainfaan ja niitten
m äti on maalea. omat erifufupuolifta ja naaraffta on ta; 
roaflifeSti paljoa enemmän fuin foiraffia. ©ti fnfupuolet erot= 
taa helposti toifistaan f o osta, fidä naaras on melloista fuurempi 
fuin foiraS. Sitäpaitfi on fottaffen tafapää fäpriStpnpt, jota: 
mastoin naaraffen on fuora. SBerifuonia ei ole enfinfään ja
munuaisten mirfaa tefee n. f. mefifanaroaSto.

Suffutam abot lasfemat munia, ja f)proin rurtfaaSti, f aate 
taapa pfft ainoa naaras lasfea niitä miljoonittain. KaSroeiHa 
loifina elämät munimat fuitenfiti mäl)emmäu mutta munat oroat 
fen fijaan fuurempia.

Olkimato (Tylenchus devastatrix, Kiihn).
SBarren alaofa on tu r ro o u n u t  ja letybet fe l la S tu n e e t. 

©tentin rufiisfa ja fauraSfa t)uomaa femäifirt enfimäifct letybet



$un)a 10. Olfimato (Tylenchus devastatrix). A naara3elätn, fuurennets 
tuna. B  mabon etuofa nrieläfin roafjtoemmin fuurcnnettuna, a fuuota, b imu^ 
malja, c roctfa, d fuoii, ef peräfuoU, hi mätipuefi, kl munajofybtn rauljafineen 

fetnctöfä, o fufupuoliauffo. C muna roafyrcaSti fuurenncttuna. D  farna, 
joöfa fiftö on alfanut muoboötua jafautumifen fautta.E  munan fifäsfä matomainen ftfiö.
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fellaStuneiffi ja muutfin leljbet jäämät 
Ipljyiffi, itfeitnmiten aaltomaifeSti mitt= 
fiötuneiffi ja tproeltään taroalliSia le= 
toeämmiffi. ©e on feurauffena fiitä, 
ettei roarfi faöroa paljo nimeffifään, 
joten fofo fasroi jää airoan lpl)peffi, 
paffuffi fääpiöffi ja fnoteutuu fefä n 
MueSfa fofonaan. JoSfuS faattaroat 
fuitenftn muutamat forret faSroaa pi= 
tuuttafin [)iutan, rooiroatpa tet)bä jp= 
roääfin, mutta ufeimmat meneroät l)uf= 
faan.

■äJJaiSfa, jotöfa rufiin ja fauratt 
roiljelpStä fyntj otetaan futtremmisfa 
m äärisfä, futen efim. «SaffaSfa, on 
fauroan huomattu tämän tapaifta tur; 
mioita. 9te aitjeuturoat muuttumasta 
pienen pienestä matolajista, jota rooi 
futfua efim. o lf im a b o ff i ,  foSfa ne 
eiroät pleenfä Ijätpptä juurta, roaan 
fortta ja letytiä. Kun tarfaStaa tu o t  
laista turpeata faSroiofaa roatyroaUa 
fuurennuffella, näfee fieHä täällä lel)= 
tien fuboffisfa runfaaSti faifen ifäiftä 
matoja, roieläpä niitten pitfulaifta mu= 
ntafin, joitten fifällä on 8 fietnuraSfa 
oleroaa matoftfiötä. @i fuitenfaan 
faifisfa pilaantuneisfa letybisfä löpbä 
itfe pnljantefijöitä, fidä ne oroat root= 
neet fiirtpä jo toifiin paiffoiljin. Kun Sunm n .  Dlfhnabon (Tylen=
mabot fpöroät letytifuboffta, rptytpp chus devastatrix) ptyyttämä
faSnri taistelemaan niitä roaStaan ja puna=apila.
muoboStaa runfaaSti fuboffia niitten ympärille. 'Diatta ftHoin
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fcäfeytgyfin famaHa pituuSfaSrou ja faStoi faa ebellä furoatun 
omituifen fääpiömuobon.

S an ta  matolaji hätyyttää mt)öSfin tattaria, apilasta, fipulia, 
perunaa ynnä ufeita roiljelemättömiä faSroeja. Sipilä efim. !dt) 
tgroeStään aifa paffuffi ja ufeinfin luonnottoman fjaaraifeffi.
Cetytiä febittptj roain muutamia ja niistäfin ofa fellaStuu, fama= 
ten jäämät fuffamyferöt jofo fefjittpmättä tai oroat airoan furfaS= 
tuneita. SRabot faattaroat tunfeutua mtjöS jo putyjenneiftin lei); 

^yn tiin, jolloin nämä rgpisttjroät
furttuififfi, tnrpoaroat epäfääm 
nöUifeStt ja feUaSturoat. %a- 
roaHifeSti eftintrjy tällaifia api= 
laita pälroittäin pellolle. KeS= 
feHä pälrotä on fuurtn ofa 
faSroeiSta fuoHut, jotaroaStoin 
laihoilla turmelus on roerrats 
tain roä£)äinen. SRonaSti näfee 
fuitenfin pffityifiäfin pilaantu; 
neita faSroeja airoan terroeitten 
feasfa.

Kun mabon afuma oras on
fuoHut ja furfaStunut, jättää
mato fen ja tunfeutuu maalian
obottamaanuutta fglroöä. %'utta Suma 12. -Kematobien tartuttama . . r n .ftpultfaSroetSta on fen fqaan tauranoraä. \  , ’tef)tp fe tjaroamto, että mabot

pnfproät niisfä, joten peltoon rooi puoletta istuttaa uufia fipulia
funt)an roain nouffii turmeltuneet enfiit potS. 2Rabot faattaroat
elää raroinnotta pitfiä aifoja, eiroätfä fuole riityeSfä tai peruna;
fuopisfa, fillä munat ja nuoret mabot rooiroat feStää ta in n u t
fisfa roerrattain foroaa fuirouutta ja paffaSta. Kun fabeaifa
tulee, roirfoaroat ne taas benfiin. SproernmäUä maasfa ne eiroät
faata fuitenfaan fauroan elää, fillä fieHä ott foSteata, joten ma=
bot ptjfyroät roirfeinä ja tarroitferoat fidoin runfaaSti ruofaa.
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©entäljben ne pyfytteleroätfin maaSfa oEeSfaan lähellä pintaa, 
jotta tyeti nrirottuaan pääjtfinjät faSroien lehtiin tai nmvtecn 
fäfiffi.

STatnnuffiSfa oEeSfaan teroiäroät ne helposti paifaSta toi' 
feen. 3o§ multa on tuuheata, fuljettaa tuuli fitä ja fen mufana 
myös matoja, jos fe on taas farfeampaa, toie roefi fitä menneS= 
fiiän, jotapaitfi ihminen, eläimet ja työfalut myöoftn fuljettaroat 
niitä peEoSta toifeen. Setybisfä ja oljisfa talroehtiroat mabot 
joutumat ma£)boEifeSti lantafafoihin ja fitä tietä taas peEoEe.

Kuten ebeEifeStä näemme, faottaa elätti ftts fiyrotnfin mo= 
neEa taroaEa päästä jatfamaan fel)iti)3tään ja fufuaan.

3JJeiEä ei olfimato tiettäroästi ole l)uomattaroia roaljinfoja 
tehnyt, mutta lun fe on naapurhnaisfa ajoittain hyroinftn yleis 
nen, rooi oEa rnahboEiSta, että fe metEäfin tefee tuhojaan, roaiffei 
oEa roielä pibetty fitä erifotfemmin filmäEä.

Torjumiskeinot. 308 olfimabon tefemä roatyinfo on 
roerrattain roätyätnen, lienee tuSftn tarpeeEiSta ryhtyä fen 
pitempiin puuhiin fuin nyhtää tämieltyneet faSroit peEoSta 
juurineen pois. 9Jiutta jos roatytnfo fäy fuuremmaffi, on 
pelto fyffyEä fynnettäroä fyroään, niin että mabot joutumat 
fyroäEe maan fifään, josfa ne fuoleroat. 3 a  jos tuho fäy pi= 
tempiaifaifefft on parasta noubattaa tarffaa rouororoiljelyStä, 
joEotn peEoEa foetetaan matyboEiftmman paljo roiljeEä feEaifia 
faSroeja, joita mato et furoaitfe. S iten  fe faabaan roarmimmin 
tyärotämään fufupuuttoon maasta. SäEaififla mabon hätyyttää 
mtflä pefloiEa työSfenteleroien ihmisten ja eläinten jalat oroat 
tarffaan puhbistettaroat, jottei matoja leroiäifi toifiin peltoihin.



Hiluiäiset (Mollusca).
■Jiilnriäifet oroat pehmeitä eläimiä, joitta ei ole fifäflä min: 

fääntaista luuranfoa eifä iliofaan ole foroaffi foroettunut. @en- 
tätjben ne faattaroat mielin m äärin fupistua ja roenpä. Diiitä 
peittää ainafin ofittain ityopinnan muoboStama roaippa, jofa 
nfeitta erittää ulfopuolelleen 1 tai 2 foroaa falffifnorta. 9?uu; 
miin alaofaöfa on taroaflifeSti liljafaS ja (joroin roentjroä jalfa. 
herm ostona on 3 paria tyermofolmuja, joista t)fft pari on pääsfä, 
airoofolmnt, toinen ruumiin fifäsfä, fifälmt)Sfolmut, ja folmaS 
jalaSfa, jalfafolmut.

■JiilroiäifiSfä eroitetaan 3 luoffaa: f im p u fa t  (A cephala), 
f o t i l o t  (C ephalophora) ja m u S te fa la t(C ep h a]o p o d a ). 3tinoaS= 
taan fotiloitten joufoSfa on maanroiljeltjffefle roatyingoHifia eläi= 
miä. 3 a  fotiloistafin on roain e ta n o it te n  rt)f)mä meillä £>ai= 
taEinen.

€tanat (Gastropoda).
©tanat oroat fofo ruum iiltaan pehmeitä eifä niitä fuojaa 

ebeS fuori. Ainoastaan feläsfä on pienenlainen likainen filpi. 
9ie tjengittäroät feutyfopuSfiEa, jofa on heti filroen aEa. ^SuSfin 
feinisfä risteilee fuuri jouffo roerifuonia, joten roert faa itfeenfä 
happea filroen oifealta puolelta puSfiin painum asta ilmasta. 
(Stanoitta on pää ja fiinä faffi parta fifäänroebettäroiä tuntofarroia.
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h ä is tä  on ylemmän patin päisfä filmät. ©uuSfa on hyroiti 
roaruStettu puremalaitoS, ifäänfnin rotilafft muoboStunut fieli, 
jofa tyanfaa farroeiSaineiSta yläfeufaa roaStaan.

©täin faattaa erittää ruum iistaan itjon läpi runfaaSti Ii=
♦ maa. © itä tulee fen enemmän tuta runfaammin on rarointoa 

faataroisfa. Siman anutUa ne prifyroät hyrotn fiinni aluStaS; 
faan, joten ne faattaroat liufua eteenpäin airoan äffijtjrffääfin 
feinää tai tafia myöten, ja ufeaSti fe toimii ftltanafin, eläin 
fun rooi fuiroanutta limaa myöten ryömiä toifesta faSroiSta 
toifeen.

Kosteus on airoan roälttämätöntä etanoille, ©entähben 
niitä tapaafin runfaimmin fateifina fefinä ja poutafefinä fateit= 
ten jätfeen. Kirimättä aitana ne pyfytteleroät maasfa lehtien, 
firoten t). m. f. alla, fanttoisfa j. n. e. ©iitä fyyStä etanat 
tnyösfin oroat tiiffeeSfä ainoastaan öiftn, fidä fiUotntyan on ebeS 
fastetta ettei muuta foSteutta.

©tanat oroat faiffi faffineurooifia, mutta eiroät ftlti fyfene
♦ tyebelmöittämään itfeänfä. 2Jhtnat laSfetaan roarfinfin elofuuSfa, 

fyySfuuSfa ja myötyemminfin. 3(e oroat tyyroin fimmoaroaifia, 
laftmaifia, roefifirffaita ja fooltaan roerrattain ifoja, ja afetetaan 
ryhmittäin maahan, ruohojen alle, fammalen fefaan, firoien alle 
j. n. e. © ään mufaatt fetyittyroät m unat jofo nopeammin 
tai hitaammin. 3>oS on fuiroa ilma, fäy niitten fetyityS E)i= 
taaSti, mutta joS on foSteata ja lämmintä, faattaroat ne fuo= 
riutua jo 3— 4 roiifon fuluttua. kuoret etanat pyfyroät alfu; 
aitoina fooSfa, mutta hajaantumat pian, fyöroät roatyroaSti ja 
faSroaroat nopeasti, niin että ne jo noin 6 roiifon fuluttua oroat 
tät)SfaSrouifia. Stan at eiroät fuole futen hyönteifet Ejeti munan; 
taSfemifen jälfeen, roaan faattaroat elää ufeampia rouofia. Xa- 
roattifeSti ne eiroät fuitenfaan pääfe rouotta roanljemmiffi.

♦ SBatyinfoa tuottamana meillä on tunnettu roain pelto= 
e tan a .
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6. Peltoetana (Umax agrestis L.).

SBarfinfin nuoreSfa oraaSfa on lehtiin fpötp r e i f i ä  tai 
p u r tu  ne p o if f i  ja lähistöttä näfee f u i to u n u t t a  l im a a .

Äun tjttäfanotun ilmiön näfee pettoSfa, moi l)eti päättää, ♦
että fiinä on ollut p e l to e ta n a  toimimaSfa. <Se on noin 2,5 
cm pituinen, ruSfeanljarmaa, fuoreton etanalaji, jofa ro ar fin fin 
fateifina rouofina faattaa fät)bä itytnifette fjproinfin roal)ingotti= 
feffi. Dtten täribettifeSti riippitroainen foSteubeSta fe afuStaa
pääaftattifeöti järroien, lampien ja jofien lähistöillä oleroisfa 
puutarfyoisfa, pelloilla, faalimaiHa ja niiteillä. ^äiroifin fe pt)=

fpt) firoien, lanffujen, aibaf= 
fien x). m. alla piilosfa ja 
tätjtee roaSta Utafetta liif= 
feeUe rarotntoa etfimään. 
£aroattifina, f. t. f. fol)ta= 
laifen fuiroina rouoftna, jol= 
loin o!ofuJ)teet oroat otteet ♦

Äuroa 13. peltoetana. roerrattain epäebuttifia fen
lifäänttjmifette, fe elää entm= 

mäffeen taloubettifesfa futjteeSfa arroottomitta faSrotlajeitta ft)ö= 
ben niinl)r)roin pehmeitä fuin foroiafin faSroiofia. SKutta fun
runfaat fateet oroat tehneet maan foSteaffi ja  fiten ebiötäneet 
etanoitten fel)itti)mistä, efiinttjq niitä nittt runfaaSti, etteiroät 
roiUit faöroit enää riitä niille raroinnoffi, roaan niitten täptyt)
turroautua niiljeltt)i£)tn, ja fiUoin faaroat puutarfiain, faalim ate 
ten ja oraSpeltojen omistajat fpttä tuta, mitä tämäfin pieni ja 
f)ibaS eläin faa aifaan.

‘jjkltoetanoita tapaa faiffina lumettomina rouobenatfoina, 
feroäifin ja fefäiftn fuitenfin roerrattain roätyemmin, fpffntfin fen= 
fijaan runfaamtnin. 9ie fetyitttjroät m unista, joita etanat laS= *
feroat fpffpfefäflä tai fgffpttä maalian fammalien tai Reinien 
jouffoon, liroien, puitten, lehtien tai multafoffareitten alle, fanatta 
fanoen fellaifiin paiffoitjin, jotfa paraiten pgftjioät foSteina. 2Bä=
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riltään ne oroat lafifirffaita ja afetetut tainntlifeött 6— 15 t)l)teen 
läjään. 9ie faattaroat Apurin feStää fefä foroaa fuirouutta että 
anfaraa paffaSta. ^oS ne fuirouuben jo£>boSta oroat futistu; 
neet fofoon, turroottaa enfimäinen fabe ne taas entifedeen. 
Kostean, lämpöifen fään roattiteSfa fuoriuturoat nnoret etanat 
3— 4 roiifon fuluttua ja jos ilmat ppfproät pf)ä ebeHeenftn niille 
fuotuifina ja rarointoa on tarpeeffi faataroisfa, faSroaroat ne 
Ijproin nopeasti ja oroat jo 6 roiifon fuluttua tärjSfaSiouifia, 
2,5 cm mittaifia. Staroalli; 
feSti feSfepttää talroen tulo 
fuitenfin niitten felptpffen, 
niin että ne oroat pafotctut 
fairoautumaan maan fifäätt 
paffaSta fuojaan. KcroääUä 
maan futattua ne rotrfoa= 
roat taas fjenfiin, rpömiroät 
ojaroarfia pitfin oraSpeHoiHe, 
fpöroät reifiä Rentojen orait= 
ten lehtiin ja roarfitn, niin 
että nämä faaturoat maa;
Ijan, tai puremat fuoraStaan 
faSroin poiffi, ja fiirut)ta- 
roat päiroän faraStaeSfa taas 
piilopaiffoityinfa. xäten  ne 
jatfaroat roierailujaan peltoisfa ja puutarljoisfa pitfin fpffpä, 
feroättä ja fcfää ja jättäroät jofa retfeltään joitafuita faatuneita, 
fuiljturoia oraita fefä pitfiä, auringon paiSteeSfa fimalteleroia 
limaritymoja ofoittamaan matfaufa fulfua ja roaifutuSta. 3 °  
5 tienoisfa iltafetla, fiis ennen auringon taSfua, ne lätyteroät 
piilopaifaStaan ja palaaroat tafaifin tjeti auringon noustua. 
ĵSaitfi oraSpeltoja ja faalimaita tyätppttäroät peltoetanat mpöSfin 

apilantaimia, falaatin ja nauriin lefytiä fefä toifinaan ot)ran 
tähtiä ja jproiäfin. SoS olofuf)teet oroat fuotuifat faattaa fe

Suma 14. ^eltoetanan järfimä 
apilanteljti.
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elää ufeita rouofia ja funafin rouonna laSfea 400 munaa, mutta 
taroattifeSti fe fuolee jo rouoben tai nätin fuluttua.

■Keillä omat etanat telineet fuurempia roatiinfoja ainafin 
nntofina 1903 ja 1904. SBarfinfin ebettifenä rouonna ilmoite= 
taan niitten (nimittäneen fpffpttä ruiSoraSta etenfin Uuhella? 
maatta, hämeeSfä ja SBiipurin läänisfä niin pahasti, että pai? 
totellen piti pelto fpntää ja fplroää uuhestaan. 3 a rouonna 
1904 Ijätppttiroät ne föiitolaSfa, KaufoIaSfa ja ^3gt)äjnrtocUä 
(SBiipurin l.) aifa paljasti etenfin faroimaita.

Torjumisheinoja. ÄoSfa peltoetana enimmäffeen tuot= 
taa turmiota nuorille, Rennoille faSroettte, on fpffproilja fplroet= 
tämä malibottifimman aifafin, jotta oras ennättäifi m arttua fpf= 
fpUä fiffi paljon, että fe faattaa paremmalla meneStpffcttä feStää 
etanan rotcrailuja ja toipua niistä maurioista, joita tämä fille 
on te£)ru)t. ©tanan foSteutta rafaStaroaSta luonteesta on feuraufs 
fena, ettei fe pritäfään fajota fuimaperäifiin ja faufana mefistä 
olemiin peltoihin, jonfa täljben ne pääfemätfin fen tuhoista ma? 
paiffi. 9iäin ollen olifi tarfaSti roarottama, ettei pelloiffi fään= 
netä luontaifeSti foSteita maita.

SötpöSfin on huomattu, että etana mielellään laSfee mu= 
nanfa mefiperäisten niittyjen lähistöillä olemiin lantafafoiljin, 
f osta fillä on ftettä fyproä talme£)tia. ©ittä taroatta tulee 
munia lannan mufana firotetuffi pellolle ja jos olofuliteet oroat 
muuten otottifta, on efim. runfaaSti fateita, pääferoät munista 
fuoriutuneet etanat lieti oraan fimppttun. ©illoin ne oroat Ie? 
roinneet pii fofo faran, fesfiofiinfin. -Dluuten ne fpöroät roain 
ojaroarfia lähinnä olemia farfaofia. Dn fentäl)ben pibettäroä 
filmättä, ettei lantafafoisfa ole tuottaifia lafimaifia pieniä munia. 
3 a jos niitä ftettä näfee, on firotettaroa jouffoon fammuttama; 
tonta falffia, jofa pian tefee niistä lopun.

©tanoitten pöttifiä retfiä oraSpelloitte ja pitutarl)oi£)in on 
^proättä meneStpffettä torjuttu fiten, että on firotettu fitiroia ruu ; 
menia pmpäri fuojeltaroaa alaa tai ainafin roeftperäifen niitpn
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puolelle, ©tanat eiroät pääfe tämän ruumenroyön pii, fillä ruu? 
rnenia tarttuu yf)ä enemmän ja enemmän niitten limaifeen ruu; 
miifeen ja eStäroät fiten jo enneStäänfin f)ibaSta fulfua. Sopulta 
ei etanan auta muu, fuin pyrfiä tafaifin lähimpään lätäffööit 
p u ris tau tu m aan .

©Hei yllämainittuun roarofeinoon ole ryl)bytty ja päiroädä 
on taroattu merffejä, noita fimalteleroia, fuirouneita limarihmoja, 
etauain yöllifeStä fäynnistä, ei auta muu fuin obottaa iltaan 
tai feuraaroaan aamuun, ©illoin on mentäroä pellolle ja fylroete 
täroä tuoretta, roaSta poltettua falffia noin 9— 10 f)l gljtä f)a 
fol)ben, niin että faiffi fuoraStaan folitaa fieHä mateleroia etanoita. 
Kun faiffi foSfettaa niitä, täytyy niitten turroautuaffecu falfin 
epäterroeellistä roatfutuSta roaStaan, erittää itfeötään runfaaSti 
limaa. Ufeat fuoleroat jo fidoin ja muuttumat muStiffi, mutta 
ronntiat, fitfeäljcnfifet faattaroat el)fä feStää tämän tulifoetuffen. 
Ruum iista erittynyt lima muoboStaa niitten ympärille fuojclc; 
roan roerl)on, jonfa fifästä ne noin 10— 15 minuutin fuluttua 
tulemat eftiu, tofin taroallista fuiroettuneempina, mutta fuitenfin 
fiffi rooimisfa, että pääferoät roielä UtffecKe. 3[oS ftdotn taas 
fylroetään niitten päälle falffia, täytyy niitten erittää roiimei= 
fetfin roefimäärät ruum iistaan ja fuoleroat. SBot fuitenfin fat= 
tua, että jofu m äärä etanoita olifi pääsfyt pujahtamaan enfi= 
mäifen falffifylmön jälfeen farfuuit. sf]äiroän ne pyfyroät futen 
taroallista piilosfa, mutta illan tultua ne ryömiroät taas pellolle, 
©entäljben on parasta roielä feuraaroanafin aam una pistäytyä 
pellolla ja fylroää l)ietnan falffia. Kai fin puutteeSfa rooi fäyt= 
tää myös feittofuolaa tai fainiittia. tie ty s ti falfin fylroäminen 
rooi tulla fyfymyffeen roain poutaifina aam uina, fiUä fabe tefee 
fen tel)ottomaffi. Sam aten on roälttämätöntä, että faiffi fol)taa 
fuoraStaan itfe eläintä, fillä ainoastaan fidoin on fylroöStä toi= 
roottu roaifutuS feurauffena.

3oS etanoita on niin runfaaSti, että ne oroat fyöneet pel= 
lon jo pilalle, ei liene muuta fcinoa jäljellä fuin ajaa raSfaaHa 
jyrällä pii pellon ja fiten mufertaa etanat fuoliaaffi.
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Ufein faattaa etanoitten fofoaminenfin olla liro in  meneS= 

tpffellistä. p an n a an  pellolle finne tänne fatimiffi laubanpätfiä, 
tuoreita apilafimppuja p. m., joitten atte itanat roetäptproät päi= 
roäffi fuojaan fen fijaan että palaifiroat taroaHifiin ptilopaiffot; 
tiinfa. ^ähpäHä fäpbään fitten fofemaSfa ppgbpffiä ja poimi; 
taan etanat pois ja annetaan Janoille tai fioitte. SBielä parempi 
on tietysti ferätä etanoita fidoin, fun ne oroat juuri fiirtpmäsfä 
pellolle, fiis illalla, tai fieltä pois, fiis aamulla m artain. @ifä 
pitäifi tpptpä poimimaan niitä roain pellolta, roaan mpöSfitt 
Iätjeifiltä niiteittä jotta roielä paremmin faataifiin ne l)äu>ite= 
tpiffi fufupuuttoon.



Hyönteiset (Insecta).
hyönteisten ruumiinrafenteeSta ja feljityffeStä on jo noffoSs 

per^ofeöta puljuttaeSfa tetjtg felfoa. 3iiitä on tumattoman monta 
eri lajia ja monet niistä omat lennnncet melfein pii fofo maa= 
padon, ifian pienille yffinäifille roaltamerifaariHefin, joilla ei 
muita eläimiä olififaan. 3)leenfä on niitä fitä runfaammitt 
futa moninaifempi ja reljeroämpi faSmuHifuuS on. 3entäl)ben 
tamataanfin fuumisfa maisfa Ijyrotn paljon ja mitä monenfak 
taifimpia Ijyönteifiä. 9Je lifääntymät hymin runfaaSti, mutta 
monet omat myöSfin ne maarat, jotfa niitä listaamat.

hyönteisten luoffa jaetaan ufeampaan lahoon. 2Bal)in= 
gollifia lajeja niistä fuitenfin tapaa main f u o r a f i ip i f i s f ä ,  
n im e lfä r fä i f tS fä ,  p e r^ o f is fa ,  fo m a f u o r ia i f i s f a ,  am piat=  
f i s f a  ja f ä r p ä f i s f ä .

H. Suorasiipiset (Orthoptera).
<SuoraftipifiHä, joihin fuuluu m. m. torafat ja fjeinäfirfat, 

omat fuuofat purematfta, f. t. f. niillä on magmat, fimulta 
toifiaan maStaan puremat leumat, tai muoboStuneet imufuuffi. 
Niitten fel)ityffeSfä on main muna, touffa ja täySfefjittynyt 
hyönteinen, fillä touffa muuttuu mäfjitellen, ilman erityistä le= 
päämätä foteloaStetta täySfef)ittyneeffi.

9)?eiHä omat mal)ingottifia main pienen pienet n. f. r a f  f o= 
ja l f a i f e t ,  jotfa omat faaneet nimenfä fiitä, että niillä on raa=

5
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joiöfa roiimetnen jalfaniroel m uuttunut fpnnen afemasta imu= 
leropffi. ^meroiEä fuuofiEaan ne pistäroät lehtiin pieniä reifiä 
ja imeroät fitten nesteet fuuljunfa. 9le elämät enimmäffeen fuf= 
fien fifäsfä, misfä ne picnitutenfa ( 1 — 2 mm) rottoffi rooiroat 
mufaroaSti liiffua, mutta läljteroät joSfuS lämpöifinä fefäpäirotnä 
lentoon ja parroeileroat ftHoin ifoisfa partoisfa.

7. Rakhojalkaiset (Thysanoptera).
SRiitpiEä ja peEoiEa on ro a tfo tä t if iä .

■äUoneSfa paifaSfa ulfomaiEa ja meilläfin on lamattu feU 
laifia roiaEifia täf)fiä tai röphpjä, joisfa lapaffo on jofo ofaffi 
tai fofonaanfin paljastunut, faleet aiman furfaStuneita, ripfii 
mäifiä ja ofa tai fofo täf)fä roaalentunut. SfoSfuS on fellaifta 
roalfotäfifiä ollut niinfin runfaaSti, että niistä on foitunut mel= 
foifia roaljinfoja maanmiljetijöille. Äauroan oltiin epätietoifia 
fiitä, mifä oifeaStaan aiheuttaa täm än tapaifen roiaEifuuben, 
fpptettiin epäfuotuifia ilmaötofuljteita p. m. -äJJutta npt on faatu 
felmiEe, että fppnä omatfiit m uutam at pienen pienet lipönteifet, 
r a f f o ja l f a i f e t .  M itä on meibätt maasfamme maf)infoa tuot= 
tamina huomattu feuraamat lajit: Aptinothrips rnfa, Antho- 
thrips aculeata, Chirothrips hamata, Limothrips denticor- 
nis, Physopus vulgatissima ja Ph. tenuicornis.

UlfomuoboSfaan ja elintamoisfaan ne muistuttamat pal= 
jon toiftanfa, jonfa täl)ben moin feuraaroaSfa tpptpä efittämään 
roain muutamia niistä tarfemmin.

A p tin o th rip s  ru fa  on täpSfehittpneenä 0,8 mm pituinen, 
ruSfealjfonfeltainen ja fiiroetön. © itä tapaa pleenfä l)einäIajeiUa, 
joiEa fe faattaa elää fefä forren pläofan ja lehtitupen roälisfä 
imien ttfe fortta fieltä täältä niroelfolmun pläpuolelta, tai pffin=
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omaan lef)titupe§fa, jonfa fifäfeiniUe fe muoboStaa famaten fuin 
L im o th rip s  d en tico rn is  itlfopuolellefin näfproiä roaaleampia 
pilffuja. £>proin ufein fe mpöSftn fäp itfe röpfypn fimppuun 
ja m urtaa fidoin täf)fpläperät riffi tai fpö itfe fuffaofia, jotfa 
fen fautta turmeltumat. 2Uitä roäfjemmin fe al)bi§taa itfe fortta 
ja futa enemmän fe ppfpttelee fuEiöfa tai lefytitupesfa fitä pie= 
nemmän roaf)in: 
gon fe faa ai
taan.

Äaifesta päät= 
täen on tämä 
laji maasfamme 
fangen laajalle 
leroinnpt jaepäis 
lemättä pal)im= 
pia roalfotä£)fäi= 
fppben ai^eutta= 
jia.

A n th o th rip s  
aculeata. £äpä= 
feljittpnpt l)pön=
teinen on nutöta, ^utua jjaffojalfaijta. a— e rui§=raffojatfaifia.
1 /2 mm pttut; (L im othrips denticornis) a (entäroä, täyfin feljittynyt
nen, ja jtitoelli; hyönteinen, 6 faman pääpuoli alta latvottuna ja enetn- 
nen. to u f fa  on tnän fuurennettuna, e touffa. d—e tä^f ä=r af f o j atf aifia
punainen ©itä (A nthothrips aculeata). d täyfin f erittynyt fjyön=
tapaa etenfin tdnen tcpoafmno^ a' * toutta-
roel)nän, rufiin ja ol)tatt täfjfisfä, joisfa fe imee nuoria fiftäimiä, 
niin ettei niistä fefjitp jprotä lainfaan tai roain pienempiä, ufein= 
fin l)iufan fäpristpneitä jproiä. 9iiin pian fuin jproät atfaroat 
fppfpä, l)ännäroät raffojalfaifet tät)fi§tä. 2Jiuuten niitä tapaa 
pH fofo fefän. Jie talroefjtiroat jofo touffina tai täpäfeliittpneinä
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fängeSfä ja laSferoat m uniaan atfufefällä rufitfeen, mennään ja 
muutamiin Ijeinälajeiljin.

Limothrips denticornis. !£äpäfef)ittpnpt hpönteinen on 
1,25— 1,5 mm pituinen muStanruSfea, 3:S tuntofarroiniroel piten= 
tpnpt ulospäin obaffi. to u ffa  on 1,5 mm pituinen, roäritön. 
©itä lam ataan ufein fuurisfa joufoin roefpiäHä, rufiida ja ol)= 
talla  joilla fe tcfee m dioista roa£)infoa imemällä jproiä. @e 
olesfelee lehtitupen fifäsfä ja imee fiitä lel)tinul)teän fifäpuolelta, 
jolloin ulfopuoleUe fpntpp roaaleita, laihtuneita täpliä. ©Hei 
täljfä ole tunfeutunut ulos tupesta tmee hpönteinen mpöSfin fitä= 
fin, jolloin roaljinfo tietpSti fäp fitäfin tietä tunturoammaffi.

Physopus tenuicornis. S£äp3fel)ittpnpt l)pöntetnen 1,5 
mm pituinen, muStanruSfea, ruSfeafiipinen ja tuntofatroet l)uo= 
mattaroan ol)uet. to u f fa  on 1,5 mm pituinen, punainen, muSta= 
pisteinen ja elää fauraHa, ohralla, rufiilla ja roefjnäHä. S£ämän 
lajin efiintpmifeStä firjoittaa tri ©. 9 feu te r roirattifisfa tiebon; 
annoisfa *) m. m. feuraaroaa: „6 nnen aifojaan lafaStunut 
röphp erofi feltaifen roärtnfä fautta jprfästi muusta, tuoreen; 
roiljreästä ofaSta faurantainta ja Iät)ti npfytäeSfä roaStuffetta 
lel)titupeSta ulos".

„3fiäin roalpngoittuneita faurantaim ia tarfaStettaeSfa näpts 
täptpi lehtitupen pmpäröimä, röpl)pä fantaroa forren pläofa jon= 
fun m atfaa plimmän niroelfolmun pläpuoleHa talji alapuolella 
oleroau ifäänfuiti fofonaan poifittain ja fuoraan poiffileifattu, 
mutta muutoin ulfomuoboltaan täpbelleen roat)ingoittumatta."

„2Bal)ingoittuneitten fauranforften leifattuja reunoja tar= 
femmin tutfittaesfa fuurennuSlafiHa faattoi fuitenfin huomata 
että nämä reunat oliroat tiproin hienosti jprfitpt eli rifaifet."

„9Jfitä Physopus tenuicornis-lajun tulee, on fen elämän: 
tapa ollut täl)än asti melfein tuntematon, ©itä on tofin ennen=

!) ftettotnus tn£)oE)gönteisten efiintymifeätä ©uonteSfa rouonna 1900.
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fin jo ufein taroattu ufeitten l)einä= ja viljalajien tä£)fisfä taf)i 
röphpiSfä, onpa huomattu fen fpnnpttäroän famanlaifia epämuo= 
boStumia ohran täfjfiSfäfin, fuin Limothrips denticornis ja 
Apt. rufa, mutta fiinä onfin melfein faiffi mitä tiebetään fen 
efiintpmifeStä tuhohpönteifenä."

„Äun Valaistiin pitfin puolin fe ofa jätettä olemaa fortta, 
jofa oli plimmän lehtitupen pmpäröimä poiffileifatuSta pläofaSta 
ala§ lähimpään niroelfolmuun — mifä ofa phä oli pehmeä ja 
mehufaS roaiffa mäl)än roaaleafin — tehtiin jotenfin merfillinen 
huomio, jofa m inusta näpttää felroittäroän arrooituffen."

„Äorren fifäfeinämillä täsfä ofaSfa taroattiin nimittäin ufeita 
Physopus tenuicornis pffilöitä fefä täpfimuotoifina (imago) 
että erinäiftSfä fehitpSaSteiSfa. Xoifet toufista olitoat roielä 
hproin pieniä ja oliroat nähtäroästi airoan hiljan puhjenneet 
m unista."

„£äm ä eri fehitpsasteiben efiintpmiuen famasfa paifasfa 
näfpp roiittaaroan fiihen, että tämä laji fauranforren fifäsfä 
fehittpi toufaSta täpbeffi hpönteifeffi. £obellifuubeSfa olifin for: 
ren fifäfeinämillä merffejä hpönteifen hpöffäpffistä, ne fuiu mo= 
nin paifoin oliroat hienosti naferretut ja ofottiroat femmoifet 
paifat tummempaa rusfeata roäriä; fe on afianhaara jofa fefin 
puolestaan ofottaa, että nämä eläimet faifisfa tapauffisfa olef= 
firoat täällä pitemmän aifaa. .fluu tuntee nuorten raffojalfaiS= 
ten touffain pehmeän ruumiin peitteen ja niiben tptauben ja 
että ne taroallifeSti hproin roäljän poistumat fiitä paifaSta, josfa 
munat oroat puhjenneet, tuntuu tobenmufaifelta, että emo on 
lasfenut munanfa forren fifäfeinämille."

„£äm ätt olettamtfen fautta faa helposti felitpffen ebellä 
furoatun fauran forteen ilmeStpneen tuhon fpntpmifeUe. @mä= 
eläimen on nimittäin täptpnpt pprfiä forren fifälle. 2Boi fen= 
tähben otaffuo, että naaras tätä tarfotuSta roaSten nafertaa 
poiffi tahi fairoaa reifiä forren feinään fääunöllifeen pmpprään, 
jonfa fautta röphpä fantaroan forren pläofa erotetaan alaofaS; 
taan, fuil)tuu ja m uuttuu roalfotähfäffi. Ääpttääfö naaras täsfä
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tpöSfä fuuofiaan toaifo munimistortoeaan tpöfaluinaan et ole 
moitit faaba feltoiQe".

Torjumiskrinot. ÄoSfa raffojalat nätjtäroästi talroel)tU 
mot täpSfeljittpneinä fjpönteifinä ruohonjuurien roälisfä ja to it  
jän fängeSfä, lienee parasta ä estää fänfi irti ja fitten polttaa 
tai h) n tää pelto fjptoin fproään, jotta f)pönteifet joutumat niin 
fproäfle maan ftfään, ettehoät pääfe enään pois. ^tfeätäätt on 
felroää, ettei fidoin enään rooiba aftata auttaa luu täplät jo 
oroat roioittuneet, fidä mafjbotonta on täHaifta pienen pieniä 
elämiä nouffimaEa ^ämittää.

B. Hiöclkärsäisct (Rhynchota).
SJiiroelfärfäifiin fuuluu m. m. fatfiUe tuttu lube. 9Je eroa; 

nmt muista IjpönteifiStä fiinä, että fuuofat omat pistäruiä tai muut; 
tuneet niroeliffääffi imutorroefft. ÄefyitpS on futen fuoraftipifil; 
lätin roäliittäinen, f. t. f. foteloaStetta ei ole ja touffa on fyptotn 
paljon tär)Sfel)ittt)neen fjtjönteifen näföinen.

9JJeiHä tunnetaan täl)än ry n tä ä n  fuulumista l)pönteiftStä 
toerrattain fjarrooja ttmfyingollifia. 50fonet otoat fpllä niityillä 
Ijptoin pleifiä, futen nuo pienet, tjpppiroät faSfat, joita ufein 
niityllä loifoeSfa näfee roaatteiÖe tai firjaHe Ijpppiroän ja joitten 
touffa erittää pmpäritteen roactytoaroaa nestettä, n. f. fäärmeen; 
fplfeä tai fonnanfplfeä, mutta toarfinaififft roafjinfoljpönteififfi 
niitä ei tunneta. Ainoastaan f i r m a t  eli l e l j t i t ä i t  otoat tästä 
lad o sta  roarmaSti roatjittgollifia. ^ a  niitä taioataan niin f)p; 
toin metfän puisfa, fuin niityillä ja pedoilla, tnieläpä (juone; 
faSroeiSfaftn, futen eftm. ruttfulla.



8. Ohrakiroa (Siphonophora cerealis Kait.).
Ufeitten rotljalajien tät)E i§fä on 

jp re iä  r o a r is f u t  p o is  tai a la o fa  jp= 
r e is tä  f u t i s tu n u t .

(Stenfin ohrapelloilla teferoät ot)tafir= 
reat eli ol)ratäit fellaista realjtnfoa, että 
imeroät jpreien alinta ofaa, jofa fiitä fu= 
tistuu, joten jgroä irtautuu lapafoSta. UfeiSta 
tä d is tä  on fiten puolet jproistä roarisfut 
pois. ©aattoapa joSfuS tä£)fä olla airoan 
fofonaanfin paljas.

ÄirrooiSfa oroat naaraffet taroattifeSti 
fiiroettömiä, jota roaStoin foiraffiHa on faffi 
paria falroomaifia fiipiä. Äefän fulueSfa 
fe^ittpt) ufeampia fufupolroia pffinomaan 
fiiroettömiä emoja, ja roaSta fpffpn tullen 
ilm aantuu roarftnaifia fufueläimiä, foiraf; 
fta ja naaraffia. D ljra f i r ro a S ta  on fit= 
roetön muoto 2,4 mm pitfä, pallomainen, 
mil)reä tai punanruSfea, paffu, felfäpuo; 
lelta raSroanfiiltäroä, alta t)immeä, felfä- 
puolella on tafaruumiisfa 2 m ustaa tor= 
reea. ©iimellinen muoto on punertaman; 
rusfea, tafaruum is roifjreä, torroet pitfät, 
m ustat, raa jat mustat, roiljteätäpläifet.

©e efiintpp fefä— elofuuSfa reiljala= 
jien ja ufeitten l)einienfin tätjfisfä ja joS= 
fuS mpös lehtien alapinnalla. SBarfinfin 
fuiroina fefinä, jolloin faSroit oroat muu= 
tenfin Jjeifontuneita, färfiroät ne paljon 
täm än firman imemifeStä. Jiäpttää filtä 
futn tjäreitpS oltfi fuurempt ojamarfiHa fuin

Kuroo 16. (5täs firroa= 
laji. a ja b touffia, c 

tätjöfefyittynqt fiiroe* 
tön firroa.



farfojen fifäsfä. @e riippuu arroatenfin fiitä, että tämä firma 
elää mpöS ufeisfa ojapientareiHa fasroamisfa IjeinälajetSfa ja 
fiirtpp niistä fitten miljafaSroeUjin.

kiiltäm än m ustat m unat laSfee fiiroetön naaras joufots 
tain fänfitn, jonfa tä^ben paras to r ju m is f e in o  lienee fpntää 
aifafin ja fproältä fänfi nurin.

9. Kaurakirua (Aphis Avenae Fabr.).
Äauran ja oljran le t jb is tä  on ofa f t e r tp n p t  fo fo o n  

tai on niisfä p u n e r ta r o ia  p i s te i t ä  ja  tä p l iä .

£u8fin  lienee fitä tfompaa fauropeltoa, josfa ei löptäifi 
fofoonfiertpneitä tai punatäpläifiä lehtiä. Sun lähemmin tar= 
faStaa tällaista faSnria, tapaa fiinä taroaHifeSti ufeita, eri fe£)itr>S= 
asteitta olemia firmoja, jotfa fuuluroat npt efittä olemaan lajiin.

K a u ra f ir r o a  on fooltaan faman fofoinen fuin otpcafir; 
mafin, mutta muoboltaan pitfänomainen, pitfin pituuttaan pljtä 
paffu. oiiroettömät fappaleet omat tumman Ijeinärotfjreät, pei= 
tetrjt ufein malfoifetla jauhotta, felfäputfet Iplipet, muStanruSfeat. 
«Siimeflifet omat fiiltämän mustia, tafaruumiS roil)teä ja foriS= 
tettu 4 mustatta pisteettä.

©itä tapaa fauratta ja ohratta fefä ufeitta l)einälajeitta, 
letjtitupisfa ja le£»bittä eifä täl)fisfä futen ebettistä lajia. Ufein 
löptää lehtien alapinnatta pieniä rgtjmiä näitä eläimiä, taroatti= 
festi emo ja muutamia touffia. 9ipl)män olemaSfaolo ilmenee 
lef)ben pläpinnattafin punertamana täplänä ja fen fautta että 
leljti on fifäänpäin fiertpnpt fofoon.

Äun näitä firmoja efiintpp nuoritta tai heitoitta faSmeitta 
ifommisfa m äärisfä, fäpmät Ie£)bet ja olfi punanruSfeifft ja fuil)= 
tumat jonfun päimän fuluttua fofonaan. Ainoastaan fiinä



73
tapauffeSfa, että maa on fyproin lannoitettua ja oraS nopea: 
faSrouiSta, faattaa fe faifista puolimatta tef)bä täbfää ja jp= 
miäfin.

t  Torjumisheinoina e ro tta a  JJorjan roaltioentomoloogi
<Scl)0pen m. nt. falfin fplmämistä foStealle oraalle. h p ö sfin  
on ebutlista niittää tärroelty ofa peltoa ajoiöfa nurin ja forjata 
peti niitetty pois, jotta firmat fatfiroat furmanfa ennenfuin oraat 
ennättäneet fuuremmisfa ntäärisfä lifääntyä.

C. Perhoset (Lepidoptera).
9ioffoäpier£)ofesta jo on felroinnpt perhosten ruumiin rafen=

* n us ja muobonroatyboffet. sJle erotetaan ItelpoSti m uista t)t)5n=
teifistä fiinä, että niitten fefyitpffeSfä on faiffi neljä erilaista 
astetta, muna, touffa, fotelo ja perhonen, imutornri fuuna ja 
neljä, tfoa, fuomupeitteistä fiipeä. huu tam illa  antyarroottla 
omat fuuofat fofonaan furfaStuneet ja fiimct fupistuneet aiman 
pieniffi tpngiffi.

$PerI)ofet elämät pleenfä main Ipljpen ajan, täpsfeljittp; 
neinä noin parifen roiiffoa. ^otfut fpffpllä fuoriutuneet mai= 
puroat fplmien fäitten tultua tainnuffiin ja talroel)tiroat feuraa=
maan feroääfeen. Äotelo= ja touffa=ajat omat mpösfin merrat=
tain Ipljpitä, niin että eläimen fofo fef)itpSfaufi feStää faiffiaan 
noin muoben. h u u ta m a t perusla jit, futen efim. faaliperf)o; 
nen, faattamat fuitenfin faman fefän fulueSfa febittpä fal)beSfa 

t  fu fu p o lro eS fa .
^erliofet jaetaan fatjteen fuurempaan rptpuään: piffu= 

pert»ofet (Microlepidoptera) ja fu u rp e r l io fe t  (Macrolepi- 
doptera), jotfa eroamat toifistaan ufeinfin jo fooSfaan fangen

I
4.
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tunturoaSti. ÄutnpafeSfafin rt 
mäsfä on moniaita lajeja if); 
mifelle turoin iuat)ingottifia.

Pikkuperhoset (Microlepi- 
doptera).

Spiffuperfjofet otoat futen 
jo mainittiin pleenfä fangen 
pieniä, h iittä  on pitfät t)ar= 
jasmaifet tuntofarmet ja pit= 
fin fiipien tafa= ja ulfoteunaa 
pitfiä, ti£;eääfä istumia ripfi= 
fartooja. Ufeimmat piffupet: 
fjofet omat liiffeesfä main l)ä= 
m ärisfä ja pöaifaan. i

10. Timoteikäär iäinen (Tortrix paleana Hb.).
SCouffa f ä ä r i i  y m p ä r i l le e n  le h tiä  p u tfe f f i,  jo n fa  

f if ä l l ä  f i t te n  a fu u . S atsa taan  etenfin timoteiUa, f auran 
oraalla, alopefuurilla ja puna^apilaafla, mutta roälttää tgijten 
lauhaa.

SBaöta toiötafpmmentä touotta fitten huomattiin, että tämä= 
fin pieni perhonen faattaa aiheuttaa melfoifia roaljinfoja, fun fe ♦ 
Irjöttäytyr) elämään iljmifen ttriljelemiHä faötoetHa. 3 a p^täffiä 
fe ilm aantui fidoin verratta in  laajoilla alueilla, joten fen tuot= 
tama tuf)o fättri fitäfin fuuretnmaffi.

$uroa 17. 2ftuuan pifhtperljonen (faali= 
!oi)Ta fuffafaaliöfa elänrift touffia, b 
lefjbelle punoutuneita foteloita, c !o=

telo, d ja e itfe piffuperf)onen.



Omituista fpHä näpttäroät fen elintamat meibän maaS= 
famme oleman airoan toifenlaifet fuin ufeiHa feubuilla ulfomatlla. 
(Siitä on näet pleenfä ollut fe luulo mailalla, että fen touffa 
eläifi tammeSfa ja muStifanroarfiSfa, joten fillä ei olifi mitään 
tefemistä maamiehen fan Sf a. Dfutta fun fe jofu rouofi fitten 
efiintpi S aaren  fruununroirfataloSfa SKietoifiSfa fuuremmisfa 
m äärisfä rptjtpi roaltionentomoloogi tri 6 . R e u t e r  tutfimaan 
fen elämätä ja feljitpStä ja fai ftHoin felroitle, että fe onfin 
määrällinen roit)olIinen niiteillemme ja ainafin fauraroainioille. 
£änen julfaifemiaan feiffaperäifiä tiebonantoja fäptän täsfä efi= 
tpffent perustana.

3 tfe p e r h o n e n  on aiman pieni, niin ettet etufiipten pituus 
ole fuin 8,5— 11  mm. (Stufiiroet oroat pffiroärifet, olfifeltaifet, 
joffeenfin roaljtoaSti filffifiiltoifet ja tafafiiroet foiraffella melfein 
roalfoifet feltat)ot)teifet, naaraffetta ruSfcanljarmaat. Sen roarfi; 
nainen lentoaifa näpttää fatturoan f)cinäfuuSfa joSfin pffitpifiä 
fappaleita tapaa pii fofo fefän. Äun pertjoSta fäifäl)pttää len= 
tää fe tjproin nopeasti jonfun m attaa, mutta ppfäl)tpp pian taas 
joHefin heinälle (foiraS) tai lasfeutuu alas forfien roäliin maa= 
pan. ftosfa fe roiippp fieHä pitemmän aitaa, lasfee fe näl)tä= 
roästi finne m unia, ja tri Reuter onfin taroannut roitiantain 
timoteiforfien roälistä famaHaifia munia fun aroaamiettfa naa= 
raSten ruumiista.

t o u f f a  on airoan famettimuSta, roiroaljtaen täpSfaSroui= 
fena jonfunroerran roiljeriään. S äs tä  m ustasta roäristä fol)oaa 
jprfästi pientä roatfoifia fäStttä, joisfa on pffi tai faffi, Jarmoin 
folme airoan pientä m ustaa pilffua ja ntisfä pieni, roaalea farroa. 
9lämä roalfoifet fäsnät muoboStaroat fpljiHä faffinfertaifta, pitfit= 
täifiä juoroia; feljäsfä on mpöSfin ufetntmisfa niroelisfä 4 fäS= 
nää. £äpSfaSrouifen toufan pituus on 15 mm. Äuteit muutfin 
fääriäistoufat tefee tämäfin foSfeteltaeSfa Ijproin nopeita ficmurs 
teleroia liitteitä taaffepäin.

Sintin touffa roalmistaa itfeHeen pljbeStä tai ufeammaSta 
le£)beätä pienen putfimaifen pefäu, jonfa fifäHä fe on roiljollifiU
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taan fuojaSfa. Mäntän fe tefee jofo fiten, että fe p ih istää fuu= 
ofistaan roetämällään f)ämäl)äfin feitin tapaifella aineella faman 
tef)ben molemmat laihat Ipfyemmän tai pitemmän matfaa pf)teen, 
tai taittaa enfin lef)ben faffinferroin ja roaSta fitten fäärii fen 
putfeffi. h u t ta  ufeammin fe tarmitfee afuntoonfa faffi lel)teä, 
ja fun nämä oroat peiniflLä pleenfä eri forfeubella, tulee ylempi 
lef)ti painetuffi alaspäin ja fofo afunto fiten fofitifuoraffi olfea 
roaStaan tai tetjtien lafaStuttua roiistoon alaspäin. (Stenfin nntme= 
mainitusta afcnnoSta rooi jo faufaa tuntea tämän toufan pefä= 
rafennuffen. ApilaaUa fe futoo faiffi folme lel)bpffää laihoiltaan 
pljteen, joten pefästä tulee roerrattain aroara ja melfein pallo; 
mainen. 3 a Iiroin  tiiroiisti fe ofaafin fitoa pefänfä nurfat. 
3 opa niin tiiroiisti, että fun ferran eräs apilan lefjbistä roab 
mistettu pefä pihettiin ufeita minuutteja alfoljoolisfa, jofa fpttä 
imeptpp tjtjmitx nopeasti ja helposti, ei pifaraafaan tunfeutunut 
fifään, roaatt oli pefä aroattaeSfa airoan fuiroa ja touffa i)t)tä 
roirfeä fuin ennenfin.

S aa tu aan  pefänfä roalmiiffi touffa alfaa naferreda fifältä 
fäfin leljtien pehmeitä fuhoffia, jättäen jäljelle roain leljtifuonet 
ja ulfofeton. 3 °  fun ruofa on lopuSfa roalmistuu e d is tä , ter= 
meistä tefjhistä uufi pefä. Säällä taroatta jatfmt tyäroitpStä lei); 
beStä lehteen, mutta itfe olfi jää fosfematta. JoSfuS on fui= 
tenfin täl)fä fuhottuna pefän fifään ja fiHoin fpöbään fiitäfin 
pef)tneämmät ofat.

$ u n  lehbet tällä taroatta tuleroat mifä enemmän mifä mä; 
fjemmän fuorituiffi, färfii tietpSti fofo faSroi, faattaapa ifian 
fofonaan fuihtuafin.

Ainoastaan lämpöifinä, aurinfoifina päiroinä jättää touffa 
pefänfä Iptjpeffi ajaffi hafeaffeen arroatenfin tuoreita lehtiä uubeffi 
afuntopaifaffi.

tu l tu a a n  täpsfasroaneeffi touffa roalmistaa roielä ferran 
airoan tuoreista lef)bistä afunnon, antaa fen feinät npt olla 
roisfomattomina ja m uuttuu foteloffi, jofa on tafaapäin fuip= 
peneroa, muStanruSfea, noin 10 mm pituinen. Sioin 10— 12
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päiroän fuluttua fuoriutuu perhonen, tunfeutuu ulos pefästä ja 
alfaa iloifen perf)0Selämänfä.

2JHtä timoteifääriäifeu tä£)änaöti meibän maasfamme tuot; 
tamaau nmljinfoon tulee, niin laSfettiin fe pffistään ennen mai= 
nituHa ©aaren tilalla rouofina 1892, 93 ja 94 noin 114,000 
filofft f i) lm ö f) ei nää eli humuilleen 5,100 marfaffi. Äun per f) o5 
nen on faifeSta päättäen leroinngt fangen laajalle ainafin Sou= 
naiSfuomeSfa, rooi rouofittaifen roal»ingon laSfea l)t)roinfin tul)an= 
ftSfa marfoiSfa. ©e efiintpi) muuten taroallifeSti aifa=ajoittaitt, toU 
tnena rouonna aina perättäin ja fufjteedifeöti lufuifampana oja= 
reunoja lähinnä faöroaroisfa timoteiroarfisfa.

Torjumisheinot. Äun timoteifääriäifeu toufat eläroät 
tiiroiisti fuljetuSfa pefäsfä, ei niitä roaStaan hpöbptä fäpttöä 
taroaHifia mgrffgaiueita, futen efim. ruisfuttamalla lel)biUe Ieroi= 
tettyä „pariifinrotf)eriätä". 3)f)tä fjpöbgtöntä on mgööfin polttaa 
feroäällä fuloljeinää, foSfa tuli fulfee roain pinnalta g li niityn 
ja jättää polttamatta fängen alimmat ofat, joihin juuri munat 
oroat laSfetut. Austin lienee muuta roaifuttaroaa feinoa tarjolla 
fuin ftjntää turmeltunut pelto fproältä, joten fiinä oleroat munat, 
toufat ja fotelot joutumat niin fproäEe maan fifään, etteiroät 
pääfe fieltä pois, tai paljastum at lintujen ja fyffppaffaSten faa= 
liiffi. ©itä feinoa on ainafin paifotellen meneStpffeEä fäptetti).

■Dtuuten tuntuu luonto itfe rooimaffaasti taisteleman tätä 
niinfuin ufeata muutafin liian runfaaSti fifiptgngttä roaljinto; 
hön te is tä  roaStaan. Du nimittäin ljuomattu, että muutamat 
loiSpiStiäifet lifääntproät pellolle fitä mufaa fuin fääriätS; 
toufatfin, ja fun fufin pistiäinen panee muniaan ufeampaan 
touffaan, niin on fpptä otaffua, että fääriäisten lufu ennenpitfää 
laSfee taroattifeen m ääräänfä, jolloin tietenfin tul>o on fillä fet= 
taa o^i.
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11. HJalkotähkäkoi (Ochsenheimeria 

taurella W. V.).
£äl)fö on ro a a te n n u t  fen fautta, että forft on p u r tu  

p o if f i  y l im m ä n  n iro e lfo lm u n  y lä p u o le lta .
£ättaifen roatfingon faa aifaan muuan pieni, 17— 21 mm 

pituinen touffa, jofa nuorena on roitjertäroä, mutta roantjem; 
pana tuunroärinen, tummempipäinen, ja josta fittemmin felnttpg 
ro a lfo tä t) fä fo i. •

$Perfyonen laSfee fefäfuuSfa m unanfa pffitellen Reinille tai 
roitjalajeitte, roarfittfin rutiille. h u n is ta  fuoriutuneet nuoret tou= 
fat tunfeuturoat täm än fifäofiin, jolloin ainafin ©affaSta tiebe= 
tään fertoa, että fpySnriljan firffaleljbet fettaSturoat ja itfe oras 
turpoaa. Siäin touffa tärroelee jo fpffpn futuesfa ufeita oraita, 
ftttä fe futfee oraasta toifeen, ja talroef)tii fitten josfafin toifeSfa. 
Äun tefättä rottja tefee tähtää, on moni tätjfä fettaStunut tai ei 
ta£)bo jaffaa tunfeutua lainfaan efttte. £ äm ä  jotftuu fiitä, että 
touffa on purrut forren poiffi ptimmäifen niroelfolmun yläpuo; 
teitä, ©ettaifet fasroit, joita touffa fpö myöhemmin, faattaroat 
fpttä faSroaa pituutta, mutta tä£)fät oroat faifisfa tapauffisfa 
roiatttfen näföifiä. 3 oS tnotlaifen otjen fatfaifee etfiäffeen patjan; 
tefijää ei fitä ufeinfaan löpbä, fidä fe fiirtpg fefän futuesfa faS= 
roista toifeen. tä llö in  fe menettelee niin, että fe ryömii faSroin 
fifään ylimmästä leptitupeSta ja fairoautuu otjen fifään plim= 
män folmun yläpuolelta, ©iitä fe fulfee alaspäin forren fifäsfä 
punaisten  niroelfotmut. £äten fäp forfi airoan ontoffi ja täpt= 
tpp famalla toufan utoStuffitta fefä irti purruitta f a Sroiftrpa leili a .

ÄefäfuuSfa on touffa täpSfaSroanut ja roalmistaa Iet)tten 
roäliin roatjroati, putfimaifen foban fitomatta lehbet pt)teen. 
h u u ta m a n  päiroän fuluttua fe foteloituu fitten täsfä pefäsfään.

h e ittä  on roalfotätjfäfoin touffa tehnyt fjuomattaroampia 
roaurioita ainafin muutamisfa Sounaisfuomen pitäjisfä niinhyroin 
ruiSroainioitta fuin timoteipettoittafin.

Corjumiskeinoja ei ote roielä tarfemmin tutfittu.
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/1 .  ffläkihoi (Crambus-lajeja).
£>einämättäät f e l la S tu ro a t  ja fu ih tu ro a t .

h e illä  ei tofin ole huomattu, että tämä hyönteinen otifi 
tehnyt Ijuomattaroampia roaljintoja, mutta fuu fiitä on maaS; 
famme olemasfa ufeita lajeja, joista toifet omat fangen y leipä, 
on ljt)roin luultaroaa, että ufeafin m ätäs ja heinä fefän fu= 
tuesfa juuri fen fautta tärroeltyy.

$tfe pertjofet oroat roerrattain pieniä, lenteteroät ittafin ja 
pilroifinä päiroinäfin niityittä, mäittä ja tieroarfida lyhyttä mat= 
foja aina ferrattaan ja piilouturoat taitaroaSti lehtien alle afettu; 
malta istum aan pää alaspäin ja fiiroet fäärittyinä ruumiin ym= 
päritte.

Sltafin ne taSferoat muniaan heinämättäifiin. h iis tä  feE)it= 
tyroät toufat oroat roalfeaf)foja, harmaita tai ruSfeahfoja ja roa= 
ruStetut tummitta fäSnittä, joisfa istuu tjarjaffta. 9te futoroat 
hieta; y. m. jyroäfistä putfen, jonfa fifättä ne eläroät hyroäsfä 
fuojaSfa ja ryömiroät heinien tyroeSfä fyöbett juuria. 9iäiSfä 
putfisfa ne talroehtiroat feuraaroaan feroääfeen ja foteloituroat 
fefä fuoriuturoat jonfun ajan fuluttua perhofiffi.

5RorjaSfa tämä hyönteinen huomattiin roarfiuaifeffi roahinfo; 
hyönteifeffi roasta rouonna 1896. Niityittä oliroat heinät fyyS= 
fuuSfa furfaStuneita ja mättään fifäsfä, juurien fimpuSfa taroate 
tiin runfaaSti touffia.

Corjumiskeinot. 9tiinpian fun huomaa mäfifotn teferoän 
roahinfoa, on parasta fyntää pelto tai ettei fe fäy päinfä fisfoa 
fuofatta ylös ainafin ne mättäät, jotfa oroat turmeltuneita, jotta 
toufat fiten joutuifiroat päiroän roatoon ja lintujen faaliiffi. 
(Sttei lintuja ilmeStyifi niitylle tarpeeffi, fopii ajaa finne fanoja.
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/J (-Hektöfcoi- (Anerastia lotella Zuk.),
P äntätään  laji ei ole meillä täfjärt asti ainafaan efiintt)= 

npt huomattaroampaa roahinfoa tuottamana, mutta fun [itä fyttä 
taroataan maasfamme ja fun fe tnoneSfa paifasfa ulfomaitta on 
tullut tunnetuffi roaf)ingoiStaan, tulfoon fe täsfäfin mainituffi.

to u ffa  on noin 17 mm pituinen, luufeltainen ja fuSfafin 
niroeleSfä, paitfi faljbeSfa enfimmäifesfä, on ruufunpunainen 
poiffitäplä, josfa taas on 3 roieläfin Itelafarnpaa pistettä. Jä ten  
muoboStuu felfään folme pitfittäistä täpläriroiä, joista feSfimäi; 
nen on epäfeliöin.

$efä— l)einäfuuSfa lentelee perhonen iltafin ja aifafin aamutta 
fefä afettaa famatta muniaan ufeitte lieinälajeitte. to u fa t  futo= 
roat itfetteen pitfiä roerffoputfia lehtien juurelle, mutta joSfuS 
myös forfeammatte. 9Je talroehtiroat näisfä afumuffisfaan ja 
foteloitumat feroäättä. JoSfuS ne hätyyttäroät myös ruista ja 
roef)nää, fairoauturoat forren fifään ja faaroat fen fiten lafaStu= 
maan.

Torjumiskeinoina tätä foitouffaa roaStaan mainitaan 
fyroää fyntöä, jotta toufat joutuifiroat efitte lintujen fyötäroiffi.

Suurperhoset (Macrolepidoptera).
@uurperl)ofet faattaroat roaihbetta melfoifesti fefä ulfomuo= 

botteen että lenninajatteen. Silitä erotetaanfin fentäl)ben ufeam; 
pia ryhmiä, joista ufeimmisfa on itjmifette roal)hu]ottifia lajeja. 
3J?itä erityifeSti roiljalajeiljin ja niittyihin tulee, fäfittää roarfinfin 
y ö p e r h o s t e n  e l iy ö f f ö j e n  ryhmä (Noctua) muutamia maam= 
mc faiffein roal)ingoflifimpia hyönteifiä, futen efim. niittymabon.
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Äaiffi nöpcrbofct lenteleroät iltamyöhään, yöllä tai aamulla roar= 
päin, joten tie jäämät helposti maanroiljelijöiltä ja muiltafin 
huomaamatta.

14. Orasperhonen (Agrotis segetum Schiff.)
©yffyroiljan laihoSfa on l a f a s t u n e i t a  o r a i ta  ja m aaS fa  

näfee lufuifia re if iä .
@lofuuSfa, jolloin fyySroitjan nuoret oraat 

juuri omat puhjenneet maan poroeSta efitte, fyn; 
tyy joSfuS pedoille tyhjiä pälroiä tai huomatta: 
roan fuuria horroennuffia oraisfa. Äun läf)em= 
min tarfaStaa täHaifia paiffoja, näfee pälroisfä 
lufuifia, airoan fuin faStematojen tefemiä pyö= 
reitä reifiä. 3 a fun fairoaa multaa reifien foh= 
balta, löytää roerrattain paffuja, 16=jalfaifia touf; 
fia. £ättaife§ta toufaSta fehittyy nyt efidä oleroa 
yöperhoSlaji, oraSperhonen.

D ra S p e r ljo fe n  tuntee fufulaifistaan parai= 
ten fiitä että tafafiiroet oroat foiraffeHa lumiroak 
foifet, tummafuonifet, naaraatta hiufan tummem= 
mat etu= ja ulforeunaSfa fefä firjatut ufeitta l)ie= turoa 18. Draä-- 
noitta, muStahfoitta poiffiroiirooitta ja pilfuitta. perhonen ja fen 

$£äy§fa§roamtt to u f f a  on noin 50 mm pU touffa. 
tuiner., h in ta a ,  paifotetten roiheriään roiroahtaroa, hiufan läpU 
fuultaroa, fiiltäroä ja roaruötettu harroaffeltaan lyhyittä farrooitta; 
roaateanharmaaäfa pääsfä on 2 mustaa faariroiirua ja pitfin 
felfää fulfee maalea, tummareunainen roiiroa fefä fyljittä le: 
roeämpi ruSfeafjfo juoroa. häirittynä touffa fiertyy heti fettom 
roieterin tapaifeSti fofoon.

?Perhofet lenteleroät iltafin ja yöllä fefä— hcinäfuuSfa, joS; 
fuS myöhemminfin. Siaaraffet afettaroat fittoin munanfa yffi=

fi
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telien jofo fuoraStaan maalian faSroien läljeifyyteen tai maasfa
mafaaroiin lehtiin ja ruohoihin. SBiifon tai parin fuluttua fuo;
riuturoat m unista toufat, jotfa fätfeytyroät m aahan ja fyöroät
fieUä enfi aluSfa näl)täroästi riffaruopojen juuria. 9Jtutta niin
pian fuin ruiS= ja roehnä^oraat oroat nouSfeet, hpöffääroät ne
näiben hienojen juurien ja roarfinfin tnefieroän maanalaifen roar=
ren limppuun. 9)fft ainoa touffa rooi turmella ufeampiafin
oraita, fillä fe ei tyyby pyfymään afemiUaan, roaan fulfee pais
faSta toifeen ja puree menneSfään tiellä oleroat juuret poiffi.
^päiroifin toufat pyfytteleroät pleenfä m aan fifäsfä piilosfa, mutta

iHan IjämäräSfä ja joSfuS pil-
roifinäfin päiroinä ne nouferoat
maan pinnalle fyömään orait=
ten lehtiä. Aamun faraStaeSfa
ne tunfeuturoat taas maahan
jättäen jälfeenfä tuon ebeUä fer=
rotun pyöreän reijän maan pin=
nalle ofoittamaan misfä touffa
on päiroifin taroattaroisfa. Ufein
ne roetäroät m ufaanfa reifään
jonfun Iel)ben tai nuoren oraan
airoan futen roaaffiaifet. 9läin Sutoa 19. Drasperfjonett. „  , .. ... „ ,ouen turmelee tama touffa nmt

hyroin oraitten juuria fuin niitten lehtiä ja roarfiafin.
©yffyn lopulla talroipaffaSten läheStyeSfä fairoauturoat

toufat fyroemmäHe ,maan fifään, taroallifeSti befimetriä fyroäde.
t ä ä l lä  ne roalmistaroat itfeUeen foifean fomeron, joSfa ne jofo
heti foteloituroat tai afetturoat roiettämään talroea horroStilaSfa.
Äeroätaurlngon fulatettua lumet feboilta ja lämmitettyä m aata
roirfoaroat toufat taas henftin, jättäm ät talroiafuntonfa ja pyr=
firoät uuhelleen lähemmä m aanpintaa, pa ljoa  ne eiroät fuiten=
faan enään aittafaan meillä fyö, fosfa ei ole fuulunut roalituffta
feroätl)äroityffistä, roaan foteloituroat ennen pitfää inunanmuo=
toifeSfa fomerosfa ruSfeaffi fotelofft.
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DraSperhofen touffien aifaanfaama roahinfo faattaa joSfuS 

fäybä ()t)ti)infin fuureffi. 9iiinpä ne Ejäroittinjät rouonna 1896 
SoroifiSfa ja AfiffalaSfa fefä 1897 ^oroifisfa, ^BicffänmäcUä ja 
luuttaroaSti myös ^antafalmefla fefä erinäiftSfä paifoiSfa Säppi; 
lää ja Seppäroirtoja ynnä ^oSfen pitäjäsfä Rämeen lääniöfä 
fofonaan fuurempia tai pienempiä aloja ruispelloista, niin että 
ne ufeiitfin oliroat uuhestaan fynnettäroät. SBuonna 1898 UmeS; 
tyi niitä ilmoitusten m ufaan fuuremmaSfa m ääräsfä igoroifisfa, 
SammiUa fefä Smpilahbella, jotaroaStoin roiitne rouofina niistä 
ei taas ole fuulunut mitään.

3)leenfä näyttämät tämän lajin toufat teferoön roaljinfoa 
roaan fyffyfefällä ja  fyffyllä eifä enään feroäädä, fefä etfiroän 
lämmintä ja ennen faiffea tuoreetta farjalannalla höystettyä 
maata. SJiinpä on meillä huomattu, että toufat oroat hä niittä; 
neet airoan fofonaan tuoreella farjalannalla lannoitetut ofat pel; 
toa, jotaroaStoin tunfiolannalla lannoitetut pelto;ofat oroat pa; 
remmin fäilyneet. SJäitä fofeita tehtäeSfä oli fuitenfin farja; 
lanta leroitetty pellolle aifafemmin fuin tunftolanto. Diahbolli; 
feSti rooi tämän eron touffien tuhoSfa felittää fiten, että tuore 
farjalanta leroittää haiua paljoa rooimaffaammin ja laajemmalle, 
ja että fe aifafemmin pellolle leroitettynä houfutteli juuri niihin 
aitoihin runfaimmin parroeileroia naaraita lasfemaan munanfa 
fettaifitn paiffoihin, joisfa näytti oleroan eniten lämpöä ja paras 
fuoja talroifylmää roaStaan. SoS roarfinfin roähemmän tuoffua; 
roaa tunfiolantaa leroittää myöhemmin fefällä, johtaa fe luof; 
fenfa ainoastaan niitä h^rrooja naaraita, jotfa roielä parroeile; 
roat näihin aifoil)in.

Corjumiskeinoja. 3 oS toufat jo oroat alfaneet tehbä 
tuhojaan joflafufla pellolla, ei liene m uuta feinoa jäljellä fuin 
fyntää pelto uuhestaan. £ r t  @. R e u t e r  antaa täsfä fuljteesfa 
fen neuroon, että pelto on perinpohjin fynnettäroä ja äeStettäroä, 
fefä annettaroa lapfien nouffia täten maan pinnalle joutuneita ' 
touffia. ftun ajattelee, että jofaifeSta toufaSta fyntyy perhonen
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ja että luumulleen puolet niistä oroat naaraita, jotfa fufin laS= 
feroat noin 200 m unaa, ym märtää miten tärfeätä on jaaha 
muutamia fatoja taiffapa roain fymmeniä touffia häroitetyffi. 
$aiftsfa tapauffisfa ei pihä pellolle peti fylroää uutta fiementä, 
fiHä filloin joutumat uubetfin oraat epäilemättä m aasfa piileroien 
touffien faaliiffi. 3 oS huomataan ebullifemmaffi jättää fylroö 
fyffyttä uuftmatta ja lyfätä fe feuraaroaan feroääfeen, niin fopii 
fyroän fynnön ja äeStyffen jättää myöhemmälle fyffyyrt, roähää 
ennen fuin maa routautuu, taiffa fofonaan feuraaroaan feroääfeen.

Äuten ehellä mainittiin roetäytyroät toufat fyffyn lopulla 
fyroemmäHe maan fifään talroel)tiaffeen maanalaifeSfa fomeroS; 
faan. 3 05 pelto nyt näihin aifoil)iu fynnetään fyroältä, joutu: 
roat toufat ja maf)boUifet fotelot pinnalle, josfa toufat pian fof)= 
metturoat, niin etteiroät fyfene enää tunfeutumaan maan fifään. 
^Saffafet ja linnut teferoät niistä fitten ennen pitfää lopun. $o3 
taas fyntö toimitetaan feroäättä, fopii toufat ja fotelot nouffi= 
matta forjata pois. ©nglannisfa on tällöin myöSfin lasfettu 
pedolle fifoja, jotfa ahnaasti etfiroät m aasta Iif»aroia touffia.

@ttä ebettäferrotut torjumisfeinot tobeflafin oroat roaifutta= 
roia, ofoittaa feuraaroa tri @. Reuterin fertoma t a p a u s . S y f =  
fyllä 1897 oli eräästä Joroisten $uhanalan  tilaan fuuluroan 
Siytföfen torpan pellosta fatjtena päiroänä fäfin poimimalla foottu 
fynnön jälfeen „fapottain" näitä touffia, jotfa fitten poltettiin. 
(Samaan aifaan oli pellon fynnetytte ofatte ilmestynyt fuuria 
r o a r i s l a u m o j a .  to ifeen ofaan täten p u d iste tu sta  pedosta 
fylroettiin jätteen ru ista ja fiinä faSrooi ennen pitfää reheroä 
laiho. 3)iutta toifeSfa ofaSfa jatfoiroat finne jääneet toufat yhä 
anfaraSti l)äroityStyötään, ja feurauffena oli, että lai£)o oli fiitä 
ofaSta pian fotonaan fyöty. Styt alfoiroat toufat fiirtyä fitte 
ofatte, johon oli fylroetty uutta fiementä. J ä t ä  fiirtymistä eS= 
tääffeen fynnettiin molempien ofien roäliin fyroä roafo, jofa Ia=

*) <5. Steuter, kertomus tufjofjtjönteisten ©uomeSfa
vuonna 1898, 43.
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pioEa tehtiin jyrffäreunaifeffi ojaffi. Seuraam ana aam una oli 
fofo ojan pol)ja peittynyt toufilla, jotfa «öaifana oliroat foetta; 
neet päästä häroitetyltä ojalta paremmille ruofamaille, mutta 
pubonneetfin fillä tiellään ojaan, josta eiroät enään pääsfeetfään 
pois. 3 a  r o a r i f f i a  feifoi nyt pitfin ojaroartta, eiroätfä roäiS; 
tyneet pois, ennenfuin oliroat fyöneet ojasta faiffi toufat fuus 
hunfa. Xäten fäilyi toistamifeen fylroetty pelto=ofa ja antoi 
hyroän fabon. ^utipuhtaaffi fyötyyn ofaan fylroettiin feuraa= 
roana feroäänä ohria, ja nefin antoiroat hyroän fabon.

©beHifeStä efimerfiStä näemme, että on parasta fylroää 
uuhestaan fynnetyUe pellolle feroätroiljaa eifä ruista, fillä ebeHi; 
nen antaa täsfä tapauffeSfa roarmemman ja paremman fabon. 
Sam alla näemme, että roariffitle, noille tähän asti yleenfä niin 
ylen roahingollifina pibetyille linnuille, on maanroiljelijöitten puo= 
lelta annettaroa täyfi tunnustus terroetulleesta arouStaan toiste: 
luSfa roahiufohyönteifiä roaStaan.

Agrotis-furouSta on muutamia muitafin lajeja huomattu 
roiljelySfaSroeillemme roahtngoUififfi. 3le muistuttaroat e(intaroois= 
faan ja tefemänfä roahingon laabttSfa toifianfa, joten teen feu= 
raaroaSfa felfoa roain perhosten ja touffien tärfeimmistä erotus; 
merfeistä.

Peltomaayökkö (A gro tis  exclam ation is S.) on faman= 
fofoinen fuin oraSperhonenfin, mutta etufiiroet oroat roaaleants 
man (foiraS) tai tummemman (naaras) harmaat ja firjatut fel= 
roiHä muStahfoilla täplillä. Jafafiiroet oroat foiraffella roalfoifet, 
naaraffefla harm aat* —  t o u f f a  on roaaleamman tai tumment; 
man ruSfeanharmaa, pitfin felfää fulfee roaalea feSfiroiiroa ja 
fen molemmin puolin fuSfaftn niroeleSfä 2 m ustaa piStefäSnää; 
fyljiDlä on leroeähfö juoroa; roatfapuoli harm aa; ruSfeaSfa pääsfä 
on musta otfafolmio.
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Harmaanruskea maayökkö (A. corfcicea ,<qu6u.) on t)ivt= 

Jan pienempi ebetli&tä ja m uistuttaa paljon oraSperhoSta, mutta 
etufiiroet omat tjieman leroeämmät ja roaaleamman rusfeat, joten 
niisfä näfyy paremmin firjauffet, ja tafafiiroet omat futnpafeUafin 
fufupuolefla ruSfeanharmaat, jotapahfi fiipien alapuoletta on 
felroä, m usta faariroiiroa. t o u f f a  on lifaifen ruSfeanharmaa; 
pitfin felfää fulfce maalea muroa; pää on ruSfea.

UJehnä-maayökkö (A. tr it ic i  8.) on e£)fä roielä fin pie= 
nempi fuin ebettinen ja maistelee fefä roäriltään että firjauffiltaan 
hyroin paljon, ©tufiiroet oroat fettanruSfeat —  ruSfeat —  l)ar= 
mal)taroat ja niisfä roaaleita täpliä; roalfoifisfa tafafiiroisfä on 
tumma latroa. —  t o u f f a  on roaaleamman tai tummemman 
ruSfea; felfärotiroa tummempi, roaalean roiiroan jafama, fyljisfä 
on muStanruSfeat hnofofet ja funfin tafana rohto muStanruSfea 
täplä; roaaleanruSfeaSfa pääsfä on 2 tummaa roihuaa.

15. ITiittymato d i Hurmiperho (Charaeas 
graminis L.)

9JiitySfä oroat r u o h o t  f u i n  r o i i f o t t e e l l a  f a t f o t u t .
Sotainen ranniffofeutujemme ja roarfinfin pohjanm aan 

maanroiljelijä fyttä tuntee „niittymabon". ©iffi yleinen fe rouo= 
fittain on ja fiffi fuuria roal)infoja fe aifa=ajoittain tefee. ©tentin 
rouofina 1889— 93 ja 1897— 1903 fe fai fuunnattomia roau= 
rioita alfaan, tie ty s ti fittoin myöSfin tutfittiin lähemmin täm än 
maamme faiffeht roahingottifimman hpnteifen elintapoja niin 
tarffaan fuin mahbottista. 2Barfinfin roeljeffet prof. 0 . 2Jt. 
R e u t e r 1) ja roaltionentomoloogi © n j to  R e u t e r  2) tefiroät hy;

!) D. 3W. SJeuter. Jiiittxjniato I , I I  ja I I I .  Suvuäfa 1892—93.
2) ©ttjio SReuter. Sertomu§ tufjofyyönteistm ifmestymifestä Suomcsfa 

rouofina 1894,1895—96,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903 ja 1904.

h
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tuin tarffoja tjaroaintoja fen elämänfuluSta, roaurioista jo tor= 
jumisfeinoista, ja heibän julfaifemiaan felontefoja fäptän feuraa= 
roaSfa efitpffent perustana.

9i vt r  rtt i p e r  1) o fuuluu pöpertjofiin; fen ruum is on feller= 
täroän f)armaa, realisti ruSfeaan reiroahtaroa; etufiipien roäri 
roaihtelee melfoifeStt fclIatii)armaaSta punertaroanruSfeaan; feS= 
fellä fiipeä potfittainen ifonlainen roalfoinen täplä, jonfa alas 
nurfaSta lähtee maalea roiiru ftipitproeen; täplän fifäpuolella on

Suma 20. Jtiittpmato, nurmiperljo, a roanfjetnpi ja nuorempi 
touffa järfimäafä ruofjonfortta, b fotelo, c perhonen 

luonn. fooäfa, d muna fuurennettuna.

toinenfin, hiufan tummempi foifea täplä; tafafiiroet oroat hproin 
tummat.

9htrmiper£)on t o u f f a  eli „niittpmato" on täpSfaSroaneena 
noin 30 mm pituinen, fileäpintainen, 16=jalfainen, felfäpuolelta 
ruSfea — m ustanrusfea, alta roaaleanfeHertäroä, pitfin ruumista 
fulfee fefä feljäsfä että fpljiHä felroiä roaaleita roiirooja.

^3er£)ofet lenteleroät heinä— elofuuSfa iltafiHa ja pöllä.
Siaaraffet laSferoat filloin munaitfa tieroarfide, mäfilöiUe, 

niitpille p. m. ruohoifiHe paifoiUe ryhmittäin heinien juurelle tai



lehtituppiin. jäärin folmen roiifon fuluttua fuoriutuu m unista 
touffia, jotfa pyfyroät enfi aifoina ryhmittäin fammalten ja ruo= 
l)ojen feaSfa. Siellä ne roaihtaroat joitafuita fertoja nahfaanfa 
ja fasmaroat tietenfin aina hiufan ferraHaan. Niitten aifaan= 
faamaSta roahingoSta roielä fyffyn futuesfa tuSfin fannattaa 
puhua. Salmen läljeteSfä ryömiroät toufat fyroemmätte famtnal= 
mättäifiin tai möyheään m ultaan ja talroehtiroat fiettä. Seu= 
taaroana feroäänä ne ryömiroät piilopaifastaan taas efitte, luo= 
roat tuoSfa fefäfuun aluSfa roiimeifen ferran nahfanfa ja oroat 
nyt täySfaSroaneita. 9iyt ne tarroitferoat paljo enemmän ruofaa 
ja leroiäroät fentäljbcn laajemmaEe alueelle, ja jos niitä on hh: 
roin runfaaöti, fäyroät ne hyroinfin tuhoaroiffi niityille.

■Jiiittymabot fyöroät yleenfä roain heinä lajeja ja jättäroät 
muut faSroit rauhaan. S iitä  feuraa että niittyleiniföt ja muut 
riffaruohot pääferoät roaltafaSroelffi fellaifilla niityittä, joita tämä 
touffa on hätyytettyt. ^äiroifin ne piiloutumat ruohoStoon ja 
mättäifiin ja ryhtyroät f»äroityStyöJ)önfä roaSta yön tullen. Äun 
muut faSroeiUe roahingoHifet toufat taroattifeäti fyöroät fofonai; 
fen lel)ben rehufaSroiStaun, ennenfuin fäyroät uuteen fäfiffi, py= 
fyy niittymato alhaalla lähellä forren juurta, nafertaa forren 
poiffi jonfun tnatfaa m aasta ja fyö roain tyngän, jotaroaStoin 
jättää fatfotun forren lehtineen rauhaan ja  fuiroumaan. £ä ttä  
taroatta ne ennättäroät fufin tärroettä lyhyeSfä ajaSfa ufeita faS= 
roia, ja jos niitä on jottafutta niityllä runfaaSti, rooiroat ne 
yhtenä yönä fyöbä monen hehtaarin laajuifen reheroäruohoifen 
niityn niin paljaaffi, että fe näyttää airoan fuin niitetyltä. Saas 
jät alat, jotfa roielä illalla oroat fauniita ja roihantia, faattaroat 
feuraaroana aam una olla airoan paljaat ja fuiroat. SBoipa fattua 
niinfin, että heinä on niin fatfottua, että faa ryhtyä heti aamu= 
feHa hararooimaan. tä lla is ta  menoa pitäen loppuu tietenfin 
ennen pitfää rarointo tyyten ftltä niityltä, ja fittoin et auta muu 
fuin lähteä roaettuffette, uufta laitumia etfimään.

JlähtäroäSti luonnollinen roatSto fanoo niille misfä päin 
on fopiroia ruofamaita, ja niin läljbetään fofo jouffo marSfi=



maan fitä fuuntaa foljben. @nnen anneltiin, että toufat feu; 
raifimat täsfä jotafin määrättyä ilmanfuuntaa, efim. itäänpäin, 
mutta niin ei näytä oleman laita, maan fulfemat ne yfjtäljymin 
länteenfin ja muihin ilmanfuuntiin. Släin fuljetaan poiffi maan; 
teiben, miljaroainioiben, foiben jopa jofienfin funneS tulee roaS; 
taan uufi laibun. tie ty s ti matfan roarrella lufemattomia matoja 
faa furmanfa, mitfä rutistum at rattaitten alle, mitfä Ijuffumat 
ojiin, mitfä taas joutumat lintujen faaliiffi, mutta joitafuita 
fentään pääfee periöefin, fillä faattaa olla miljooniaftn Uiffeellä. 
QoS fattuu jofi tai järtoi tielle, menemät ne futen tunturifo; 
pulitfin pelotta meteen fääntym ättä fimulle päin. Sliinpä tietä; 
mät luotettamat l)enfilöt fertoa, että fefällä 1871 fuuret määrät 
touffia meni ufeisfa fof)biSfa Äofemäenjofeen. SBaiffa jofi on; 
fin melfoifen lemeä ajautui fuitenfin ofa touffia toifeHe rannalle 
misfä ne peti jatfoimat taas matfaonfa. Jä m ä  fäy mal)bolli; 
feffi fen fautta, että tämä touffa faattaa olla, futen fuoranaifilla 
fofeiUa on tobistettu, fofo 24 tuntia meteen upotettuna ja roir; 
foaa fuitenfin taas fjenfiin.

tu l tu a a n  aiman täyfifaSmaneiffi laffaamat toufat äffiä 
fyömästä, fäymät lemottomiffi ja läfjtemät taas maeltamaan, 
tällä fertaa etfiäffeen fopimaa foteloitumiSpaiffaa. Söybettyään 
fellatfen, foteloitumat ne mättääfeen jonfun fimen tai muun efi; 
neen fuojasfa foteloffi. Ufeat toufat löytämät tietenfin fuoraS; 
taan laibunmaalla fopiman foteloitumiSpaifan, niin ettei niitten 
tarmitfe fen pitemmälle mennä, pertjofcn fuoriutumiSaifa riip; 
puu luonnollifeSti paljon UmaStofuEjteiSta. JamaHifeSti fe ta; 
paatuu l)einäfuuSfa.

Äuten jo mainittiin on niittymato maamme faiffein pa; 
pimpia roal)infof)yönteifiä. @e efiintyy aina aifa ajoittain, noin 
5— 6 rouotifina jaffoina. 3 affon enfimmäifinä muofina touffien 
lufum äärä faSmamiStaan faSmaa, jolloin tietenfin roaljingotftn 
yf)ä fuurenemat, jaffon feSfiroaifjeiUa on tuEjo fuurtmmiHaan, ja 
pienenee fitten taas pienenemistään, funneS päättyy fiffi fertaa 
aiman fofonaan. $o u>aul)emmista ajoista lähtien on meillä
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fyllä huomattu fen aifaan faantia roaurtotta, mutta roaSta 1881 
fai nyfyinen fufupotroi ftifjcn oifein fouraantunturoaSti tutustua. 
5£uho alfoi nä[)täro«Sti jo rouonna 1880, roaiffet fiitä roielä 
fuulunut muualla fuin muutamisfa Slhroenamnaan pitäjisfä. 
©euraaroana rouonna fe jo oli lerotnnyt ufeiljin feutuihin Uuben= 
maan, £ u ru n  ja po rin  fefä SBaafan lääneihin, ©itä feuraa- 
roana fe rairoofi myösfin Saatofan rannoilla, SBiipurin lääuisfä 
ja Pohjanlahben rannoilla Oulun läänisfä. SGBuonna 1883 
tupo fuurtmmaffi ofaffi taufofi Uubenmaau läänistä, mutta jat= 
fui roielä muualla. SBuonna 1884 Ijäroifiroät mabot jo SBiipuriu 
fefä £urun= ja p o rin  läänistä, mutta pohjanm aalla ne jat= 
foiroat tuhoaan tjl)tä tuim asti fuin entienftn. SBaSta ro. 1886 
laffafi häroityS pohjanlahben rantam ilta, roaiffa fe tofin pol)joi= 
femmaSfa alfoi nyt uufilla feubuilla.

©itten fuliti joitafuita rouofia, ettei mittymaboSta fuultu 
juuri mitään mainittaroan, mutta fellaista rauhallista aifaa ei 
fuitenfaan feStänyt roarfin fauroan. ©idä jo rouonna 1888 
ilmoitettiin niitä oleroan SJiroalaSfa Oulun läänisfä, ja fefä= 
fuuSta 1889 alfaa taas uufi tul)ofaufi, jofa oli fuurimmiHaan 
rouofina 1890 ja 1891 ja päättyi 1892 maideilla, ja jofa an= 
faruubeSfa rooitti faiffi ebeHifet. ^ällö tin  fertaa fe pyfytteli pää= 
afiaUifeSti rantamilla ja ulottui Storoaniemeltä lähtien SEammU 
faareen asti. StinoaStaan aniharroaSfa ©ifäfuomen funnaSfa fe 
huomattiin roat)ingoffi asti niittyjä fyöroän. @niten fe tu£)ofi 
©teläpohjanmaaHa ja ©atafunnasfa. Äofo niittymabon niinä 
rouofina tuottama tappio arroioitiin ro ä i j in  t ä ä n  5 m i l jö ö ;  
n a f f i  m a r f a f f i .  ©iitjen tulee lifäffi roielä ne tappiot, jotfa 
foituroat rel)unpuuttoen jol)boSta fyntpneeSfä meijeriliiffeeu fei= 
fauffesfa, fefä farjan hinnan laSfemifcSfa.

£aaS  oli joitafuita rouofia rauhallista, mutta jo rouonna 
1897 ilmestyi niitä uuhelleen. SBuonna 1900 oli häroityS for= 
feimmiHaan ja roaSta fefällä 1903 faattoi pitää fen loputtifeSti 
päättyneenä. SEämän häroltyffen muistanee jofainett, jofa roain 
on fanomalehtiä feurannut. SBalitettaroasti ei tietääffeni ole rooitu
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tef)bä mtnfäänlaifia yleiSlaSfuja fofo häroitySfauben roaijingon 
fuuruubeSta, mutta että täsfä taas on f)ynrin ifoista fummista 
pufie, huomaa fun yffistään rouobcn 1900 tuf)o on arroioitu 
noin 2 miljoonaffi marfaffi.

S uurim m an ^roal)ingon färfiroät rouonna 1900 feuraaroat 
pitäjät: $htäroä, 50iaalaf)ti, p e to la j i ,  ÄorSnääfi, p irttifylä ,
3)Iimarffu, Närpiö ja SEeuroa, faiffi SBaafan läänisfä. Äaifen 
faiffiaan tunnetaan häroityffen fäyneen 53 funnaSfa, joista 5 
Kuopion läänisfä, 2 Dulun läänisfä ja muut SBaafan läänisfä. 
Siialtaan fiis tämä faufi oli roerrattain roähäinen, fe fun ulot= 
tui ranniffofeubuHa roain Äoffolan feuturoilta Saproäärtiin faaffa 
etcläsfä, mutta fäfitti niinhyroin luonnonniityt fuin fylroöheinä: 
peEotfin.

ÄaifeSta päättäen on ro:Sta 1906 lähtien taas itufi tupo; 
faufi fäymäsfä. SBiime fefän (1907) fuluesfa on etenfin p e rä : 
pohjolasta fuulunut jo fatigen ifäroiä uutifia niittymatojen tu= 
poista ja fun fieEä fen lifäffi alituifet fateet oroat ofaltaan ne; 
fin turmeEeet paljon heinää, on fifäläifiEä farjanhoitajtEa anfara 
taimi ebesfä.

(SbeEä jo matnitfin, että niittymato on päroittänyt fefä 
luonnonniittyjä että fylroöheinäpeltoja. Äuitenfin näyttää ole= 
roan fuuri eroituS fiinä järjeStyffeSfä, misfä häroityS fulfee. 
3)leifenä fääntönä on, että n i i t t y m a t o  l ä h te e  t u p o r e t f i t  
te e n  r o a n l j o i l t a  f u t r o i l t a  f a s t i f a S n i i t y i l t ä .  SliiSfä on 
fen roarfinainen lempiafunto ja fe fiirtyy fylroöheinän fimppuun 
roaSta fiEoin fun rarointo näiltä loppuu. föaStifaSmättäifiin per: 
honen mieluimmin laSfee munanfa ja niitten fuojisfa munat fäi= 
lyroät talroen yli. Släisfä on nuorifla toufiEa fjyroiä piilopaif= 
foja fefä fabetta että fylmää ja roiljoEifia roaStaan. 3 a  niihin 
piilouturoat täyfifaSrouifetfin toufat roälttääffeen liiaEiSta foS= 
teutta ja ylen helteistä auringonpaistetta, ©itäpaitfi on niisfä 
mainioita paiffoja foteloiEefin. Äun niittymabofla näin on faS= 
tifasniityisfä erinomaifen fuotuifat olot ja jos fäät fitten roielä
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fattunmt olemaan fen felntyffetle ebullifia, niin ihmeföS, että 
niitä toifinaan fifiää niin tuhottomasti.

@ttä timotei tobettafin roaSta toifeSfa fijasfa felpaa n iitty  
maboEe on ufeaStl huomattu. Siiinpä on monta fertaa faatu 
felroiHe, että touffalauma on tnelfeinpä foSfematta fulfenut nuo: 
rien, reheroäfaSrouiSten timoteiniittyjen läpi toifella puoletta ole: 
roiin faStifaSniittyihin. (Samaten oroat ufein puntarpäätä faö= 
roaroat palstat fäästyneet melfetn fofonaan, roaiffa airoan roie= 
reSfä oleroat lauha niityt joutuiroat fuurenfin tupon alaiftffi. 3 a  
eräällä niityllä, jolla faSrooi fefä lauhaa että puntarpäätä, tuli 
ebellinen melfetn fofonaan fyöbyffi, jotaroaStoin puntarpääforret 
feistä törröttiroät pyStySfä ja ainoastaan letjtiä niistä oli l)iu= 
fan maistettu. SBielä paremmin näyttää apilaS fäilyroän niitty: 
maholta. sDlutta fun faStifaS loppuu, niin eihän touffien auta 
muu fuin tyytyä noihin niiben mielestä näptäroästi huonompiin 
ruofalajeihin.

3)leifeSti lerointtyt tuntuufin oleroan fe mielipibe, että faS= 
tifaSniityt oroat fofonaan häroitettäroät ja fijaan faSroatettaroa 
fylroöheiniä. ÄaStiffaati fylroäminen timotein fefaan, jonfa muu: 
tamat maanroiljelijät teferoät, on fuoraStaan niittymatojen tyou* 
futtelemista roaitiioillenfa. tu n n e ttu a  fuitenfin on, että faSti= 
faS aifaamyöten roäfifin omin rooiminfa tunfeutuu fylroöheinä: 
pelloille. Sentäl)ben ei pibä antaa faman pellon otta heinän: 
faSrouSfa fauroempaa fuin 4, forfeintaan 5 rouotta ferrallaait, 
jonfa jälfeen fe fäytettäföön toifiin tarfoituffiin.

T o rju m isk rin o t. ftun niittymatoa roaStaan ryl)bytään 
taistelemaan ihmiSroointilla niin on fe tehtäroä h e t i  f e r o ä ä l l ä  
ja jos fuinfin mahboflista häroitySfauben enfi feroäänä. Äuten 
jo olen huomauttanut ilm aantumat nuoret toufat feroäiftn ryh= 
mittäin roerrattain pienillä aloilla, taroallifeSti ojaroarfilla ja hei: 
näm ättäisfä, josfa ne fyöroät enfin nouferoia roihantia taimia, 
niin että m ättäät roaaleneroat ja ilmoittamat fiten niittymabon 
olemasfaolon. Myöhemmin ne fitrtyroät näistä pefäpaifoistaan
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laajemmalle, alfaroat fulfea jofjonflrt määrättyyn fuuntaan ja 
leroiäroät pian yli fofo niityn, ©illoin niitä on tietysti jo paljon 
roaifeampi tjäroittää. Äuta myöpempi rouofi päroitySfaubeSfa on 
fyfymyffeSfä ja futa laroeammaUe niittymabot omat ennättäneet 
leroitä ebettifenä rouonna, fitä ufeampia pefäpaiffoja on olemaSfa 
ja fitä tufalammaffi fäy taistelu niitä roaStaan. Sofin on ai= 
nafin paifoittain tepty feftn paroainto, ettei niittymatoja yleenfä 
ilmesty f at) t en a peväffäin feuraaroana rouonna famaSfa niitySfä, 
fidä naaraffet oroat munia laSfieSfaan etfineet etupääsfä tietysti 
roipantia niittyjä ja (entäneet fiis finä fefänä päroitetyn yli. 
SJiutta toifelta puolen tiebetään, että ainafin rouoben perästä jo 
faattaa tupo taas olla päroittämäsfä niittyä, jotapaitfi fille faat
taa fiirtyä naapuriniityiltä jofa fefä touffia. ÄaifiSfa tapauf; 
fisfa on erittäin tärfeätä, e t t ä  r o a S tu S tu S f e in o ip in  ry  f» b y= 
t ä ä n  p e t i  fu n  e n f i m ä i f e t  m e r f i t  n i i t t y m a b o S t a  puo= 
m a ta a n .  3 oS niin tepbään, rooibaan toufista felroiytyä muu= 
tamilia mprffyaineitta, joita ruisfutetaan niitten afumille niityille, 
©aabaffenfa felroille, mitfä myrfyt oroat tepoffaimpia, oroat prof. 
D. h .  Reuter ja tri 6 . Reuter tepneet ufeita fofeita fefä ulfona 
niityllä että fotonaan faSroattamilla toufida. Dfoitteeffi millä 
taroatta tättaifia fofeita tepbään ja tninfälainen roaifutuS niittä 
on ollut, otan täpän muutamia tri @. Reuterin fofeita.

Muistuttaminen toimitettiin taroattifeda aSfutanSfiritiSfutta, 
jonfa letfuun fiinnitettiin n. f. 58orbeaur=pa joitta ja. 2Biime= 
mainittu rooibaan tarpeen m ufaan afettaa niin, että fe antaa 
pienon, fumuntapaifen tai farfeampipifaraifen ja tafaifen fuipfun, 
tai rooibaan fe fofonaan fulfea, faiffi roain yptä panaa roääntä= 
mäUä. Silitty jaettiin jyrffälaitaifitta fyroäxilaifitta ojitta yptä- 
fuuriin ruutuipin ja itfe fofeet fuoritettiin Äauparoalla 20 ja 22 
p:nä fefäfuuta 1898.

Koe 1 . R uutuun pantiin 100 touffaa. Äefäf. 20 p. 
iltapäiroällä, ilman otteSfa felfeänä ja 13° 6  roarjoSfa, ruisfu- 
lettiin a n t i n o n n i i n i f e f o i t u f f e l l a  (1 :500 ). to u fa t  oliroat 
peti ruisfuttamifen jälfeen fanfeita, mutta fuitenfin liiffeettä.
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Sioin tuntia myöhemmin, ufeimmat fotonaan herroaantuneet, tiiffu= 
mattomat, mutta ufeimmat roielä elosfa: mouet oliroat pubon= 
neet ruu tua ympäröimään ojaan, ©euraaroan päiroän aamu= 
puoletta: ufeimmat toufat tuotteet, roain roäpäinen m äärä elosfa, 
netin fairaina; ojasfa oli joitafuita. Äaffi päiroää myöhemmin: 
roain yffi touffa elosfa; ei ainoatafaan ojasfa; foeruubuStafin 
oli monta fuottutta touffaa häroinnyt, niin että roain 24 fuol= 
lutta rooitiiti löytää. Neitiä ei ollut ljuomattaroaäti roal)ingoit= 
tunut.

Koe 2: R uutuun pantiin 100 touffaa. Muistutettiin
20 p. fefäf. j. p. p. l y f o o l i a  (2 painoprofentlia). £>eti ruiS: 
futtamifen jälteen oliroat toufat foroin l)erroaantuneita, pyroin 
fairaita, liiffum atta; faffi oli ruisfutettaesfa pubonnut ojaan. 
Xunti myöhemmin: taittein ufeimmat oliroat tuotteet tai fuole= 
roina. Seuraam ana aamupäiroänä: faiffi ruubutta oleroat fuol= 
leet, faffi ojaan pubonnutta eloSfa, mutta fairaina. Ufeat fas= 
roit, efim. rooifufat, leiniföt y. m., oliroat l)iufan ruisfuttamifen 
jälfeen ruSfeatäpläifiä ja feuraaroana päiroänä fofonaan ruöfeat 
ja ifäänfuin poltetut, peiliä ei ollut paljoa roahingoittunut, 
roaan f ai fefin ruSfeita täpliä ja lafaStui myöhemmin ofittain.

Koe 3: Stuutuun pantiin 100 touffaa. Äefäf. 20 p. 
j. p. p. ruisfutettiin pariifinroiljeriää (Va gr yhteen litraan roettä 
ja l)iufan falffia). £äm ä aine roaifuttaa roaSta fitten fun tou= 
fat oroat fyöneet myrfytettyä heinää, jonfa tähben ei enfi päi= 
roänä ruisfuttamifen jälfeen rooitu huomata m itään roaifutuSta. 
©euraaroana aamupäiroänä; ufeat toufat fairaina, mutta roielä 
liitteellä, moni oli pubonnut ojaan. Äaffi päiroää myöhemmin 
15 touffaa fuottut, 3 eläroänä, muut häroinneet. £einä roahin= 
goittumatta.

Koe 4: Muutuun pantiin 300 touffaa. Äefäf. 22 p:nä 
aamupuoletta ruisfutettiin felfeäsfä aitringonpaiSteeSfa ja 15° 6  
roarjoSfa taas a n t i n o n n i i n i f e o S ta mutta miebompaa (1: 800). 
to u fa t  heti ruisfuttamifen jälfeen hiufan fanfeita, mutta juurin 
ofa oli puolen tunnin fuluttua roirfistynyt. Xunti myöhemmin:
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ufeimmat toufat oliroat pubonneet ojaan, jotenfin ttrirfeäsfä liif= 
feeöfä; ainoastaan roäfiäincn m äärä enää fanfeina. Äaffi päi= 
roää myöhemmin ei ainoatafaan toutfaa ojasfa; ruubuSfa ole= 
roat (22 fapp.) hetroaantuneita, mutta roielä hengisfä. £einä 
foSfematta.

Koe 5: 9tuutuun pantiin 300 touffaa. Äefäf. 22 p. 
aamupuoleHa ruisfutettiin antinonniiniliuoSta (1: 500). to u fa t  
oliroat ^ t i  ruisfuttamifen jälfeen hiufan fangistuneita, mutta 
Ijetfen perästä ufeat taas roirfeitä. puo li tuntia myöhemmin: 
fuuri jouffo pubonnut ojaan ja joffeenfin hy«>äsfä liiffeeSfä; 
itfe foeruubuSfa roähäinen m äärä jäyfistyneenä tai herroaantu= 
ueena. Saffi päiroää myöhemmin: ei ainoatafaan touffaa ojasfa, 
ruubuSfa 20 touffaa tuodutta, muut häroinneet. Reittä hiufan 
fellaStunut, roaan ei huomattaroaSti touffien fyömää.

Koe 6: Muutuun pantiin 300 touffaa. $efäf. 22 p.
aamupuoleHa ruisfutettiin l y f o o l i a  (1 V2 painoprofenttta). 9tuiS: 
futtaminen toimitettiin tuikin perinpohjaifeSti. to u fa t  oliroat 
heti fen tapaljbuttua foroln roairoaantuneita. 1 V2 tuntia myö= 
hemmin: ufeimmat toufat hengettömiä; 25 pubonnut ojaan, fieHä; 
fin fairaina, roairoalloifeSti liiffuroia. ftafjt päiroää mt)öl)em= 
min: ojasfa faiffiaan 6 touffaa, fairaita; ruubuHa olemat tuoli 
leet. §)rtit ja heinät roal)ingoittuneet famalla taroalla fuin
fofeeSfa 2.

Koe 7: Muutuun pantiin 500 touffaa. Äefäf. 22 p.
aamupuoleHa ruisfutettiin perinpohjaifeSti l y f o o l i a  (2 paino= 
profenttia). to u fa t  oliroat heti ruisfuttamifen jälfeen fotoin 
roairoaHotfia, näöltään puoItfuoHeita. Stoin 1 V2 tuntia myö
hemmin: faiffeiu ufeimmat toufat fuolleet tai fuoHeina; 9 toufc 
faa pubonnut ojaan, fanfeita. .Kaffi päiroää myöhemmin: ojasfa 
4  touffaa, joista 2 tuodutta, muut foroin fairaita; ruubuSfa 
faiffi fuoHeina paitfi 15, jotfa löyyiroät maan h ^ eam is ta , 
minne ne oliroat mahboUifeSti tunfeutuneet jo ennen ruisfutta= 
mistä. 2)rtit ja heinä roahingoittunut famaUa taroaHa tuin fo= 
feeSfa 2. <Qeinäfuun 11 p:nä annettiin tästä ruubuSta heiniä
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eräälle tjeroofelle, jofa föi niitä gf)tä mielettään fuin muitafin, 
eifä nähtämästi fairaStunut.

@bettä luettuja tuloffia tarfaStettaeSfa pistää filmään touf= 
ficn fuuri fjärotäminen ruubuilta teitte tietämättömille, itäm än 
felittää tri Meuter erään foroafuoriatfen (O xytelus rugosus 
$ab r.) anfioffi. ÄoeruubuiSfa ja ojisfa huomattiin nimittäin 
näitä miffeliä, muStanfiiltäroiä lyhptfiipifiä ja raate!emaifuubeS= 
taan tunnettuja foroafuoriaifia näinä päiroinä fuuret joufot. 3 a  
fun ferran fatuttiin tapaam aan tämä fuoriainen itfe teoSfa, erästä 
touffaa juuri fpömäsfä, näyttää hpuiin tobenmufaifelta, että il); 
mifettä täsfä on fatigen huom attava apulainen fpfymyffesfä. 
Stjfoolitta ruisfutettuja ruutuja fe fuitenfin tuntuu farttavan , 
eljfä Ipfoolin fitferä, moimafaS paju on fttte vastenm ielistä, 
mutta antinonniinitta ja pariifinviheriättä ruisfutetuisfa ruubuisfa 
fe viihtyi) erinomaifeSti.

P a ra s  ruiSfntuSfeoS on faifeSta päättäen 2 %  l y f o o l i .  
<Se on melfein el)bottomaSti fuolettava, jotapaitfi toufat heti 
fangistuvat ja lopettamat fiis fyöntinfä. $oS tahbotaan efim. 
1,000 litraa 2 %  lyfoolineStettä, niin ta rv itaan  20 filoa lt)= 
foolia, ja 1 Va %:feen neSteefeen 15 filoa. 2)ffiprofenttinen 
neste on liian heiffoa niittymaboitte. ftuten tunnettua on lt)- 
foolia rohboSfaupoiSfa eri f)intaiöta, noin 75 pennistä lähtien 
1: 15 penniin filolta. @en m ufaan tulifi fiis 1,000 litran 2 %  
ruiSfntuSfeoS maffamaan 12— 19 marffaa.

Syfooli tofin vahingoittaa heinää aifa paljon, mutta fel= 
laifen roahingon maanmiljelijä fyflä feStää, fun faa fiten niit= 
tynfä fuojettuffi niittymabolta. tie ty s ti pitää tällöin feubun jo; 
faifen talottifen ja niitynomistajan ryhtyä näihin torjutnisfeinoi; 
hin fun main huomaa niittymabon alfaman tuhojaan tehbä 
niitittään, fillä muuten moi hänen huolimattomuutenfa fautta 
fofo feutu faaba färfiä hänen m ailtaan leviäm istä mahoista. 
Ulfomaitta onfin paifotetten laisfa fääbetty, että laiminlyö|ää 
on tämänlaatuifisfa tapauffisfa fafotettama. @ttei hän ryhby 
maittaan alfamaa tuhoa maStaan ponteviin toimenpiteifiin, faa
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£)än faffoja ja työ fuoritetaan yhtäfaiffi hänen fuStannuffettaan. 
h e ittä  voitaifiin v a iffa  fyläfmtnan t)£)teifeltä fuStannuffella 
fuorittaa fa ttuvat menot. 3 a välttäm ätöntä myösfin otifi, 
että m aanviljelijät tai ainafin funta hanffifi feflaifitta feubuitta, 
joisfa niittymato on ufein ta v a tta v a  vieras, fopivia ruiSfuja 
—  niitä fyttä löytyyfin jo jofa fyläsfä — , Sorbeaup=t)ajot= 
tajan ja valm ista  lyfoolifeoSta varastoon faiffien tapat)tumien 
varalle.

3oS p v ity S  jo on laajemmalle levinnyt, ei ruisfuttami: 
nen tietyStifään enää tule fyfymyffeen, fillä vaifeaffi fäy pienittä 
ruisfuitta fofonatfia niittyjä faStetta. ©illoin täytyy pyrfiä va in  
fiihen, että vielä turmelemattomat niityt faabaan fäilytetyffi ja 
että maat faabaan ainafin feuraavina vuofina fatoa antamaan. 
@iinä onnistutaan paraiten, jos f a i v e t a a n  f y v i ä  p y y n t u  
o j t a  j a  p y y n t i f u o p p i a  varje ltavan  niityn ympärille tai 
f y n n e t ä ä n  v a n h a t  f a S t i f a S n i i t y t  n u r i n  j a  fy lv e =  
t ä ä n  n i i h i n  f y l v ö l ) e i n ä ä  t a i  v i l j a a .

Pyyntiojilla foetetaan estää niittymatoja fiirtymästä tu= 
hoamaltaan niityltä vielä fosfemattomatte. Äuten ebettä on 
huomautettu fulfevat toufat vaeltaeSfaan määrättyyn fuuntaan 
ja pyrfivät etenfin tuoreille luonnonniityille. igeti fun on faatu 
felvitte niittymatojen fulfufuunta, voibaan ryhtyä meneStyffeUi= 
fiin toimiin niiben fulun eStämifeffi, fiten että faivetaan jyrffä= 
laitainen oja tuhotun ja tuoreen niityn väliin . O jan toinen, 
tuhotun niityn puoleinen laita faa fyttä olla vino, mutta toi= 
fen laiban täytyy fen fijaan olla a ivan  pysty ja fileä, niinettei 
touffa pääfe ojasta ryömimään ylös. 3>oS niittymatoja on lä 
rvin paljon, v o iv a t ne pian täyttää ojan ihan fofonaan ja fil= 
loin pääfevät viimeffi tu levat toverienfa rnumiiben yli iuo= 
reelle febotte. Mäntän v o i ainafin joSfain m äärin estää fiten, 
että ojiin faivetaan riittäv ä  m äärä fyviä ja fileitä fuoppia. 
Djiin pubonneet toufat fulfevat ufein pitfin ojan pohjaa ja 
putoavat fittoin tuoppiin, joihin fiten v o i feräytyä fuhunfin
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monia fymmentä tupanfta touffia. 2lluffi faattaa riittää fun 
fafjben Ejemofen roetämättä fääntöauratta fyutää fyroän roaon 
fuojeltaroan niityn tai niittyofan ympärille, ©itä rooi fitten 
fyroentää ja parantaa tarpeen m ufaan. iSällaifen fyntämifen 
fautta on ufea maanroiljelijä pelastanut niittynfä niittymatojen 
bäroityffiltä, roaiffa ympärillä oleroat m aat oroat fofonaan 
tuhoutuneet.

SJiyöSftn fulfematta roefi ntittyojiin faabaan niittymabon 
leroeneminen faralta toifelle el)fäiStyffi, jota paitfi fuuret joufot 
touffia fidä taroatta liuffmt.

©itten fun tupo jo on pääsfyt roauptiin oroat inpimiUi- 
fet rootmat epäilemättä liian roät)äifet. Suuritta  uprauffttta rooi; 
baan tofin rajoittaa niittymatojen leroiämistä uufitte alueille ja 
joSfafin m äärin myöSfin roäpentää niitten lufum äärää, mutta 
perin roaifeafft fäy tupon rajuimmillaan otteSfa fitä fofonaan 
feSfeyttää. ©illoin tulee, faiffein tiufimmatta ajalla, fuitenfin 
luonto itfe ipmifctt aroitffi. SEoufitta on nimittäin niin pyroin 
eläin- fuin faSroimaailmaSfa runfaaSti roipollifia, ja fun näillä 
nyt on rarointoa yllin fyllin faataroisfa, lifääntyroät nefin fuo= 
tuifiSfa olofut)teiSfa tjyroin lufuifaSti. ©eurauS fiitä on, että 
ne furmaaroat niittymatoja pirroittäroät m äärät, niinfin paljon, 
että jo yl)ben fefän fulueSfa puomaa toufisfa tuntum an roä= 
pennyffen.

£ättaifia ipmifen arouStajta taiSteluSfa nitttymatoa roaS= 
taan oroat m. m. eräs bafteri, jofa faa toufisfa aifaait n. f. 
fladjerian eli roeltoStuStaubin, ja muutamat pienet loiSampiaifet. 
SBeltoStuStauti on pyroin tarttum a ruttotauti, jofa roarfinfin pit= 
fättisten fateltten aifana rairooaa touffien joufoSfa taroattoman 
anfaraSti. ©en pätyyttämät toufat laffaaroat fyömästä, niitten 
uloStuffet roetelöityroät ja  tapmisturoat, touffa fäy roaaleammafft 
tai tummemmaffi ja fen napfa faa omituifen öljynfaltaifen 
fiillon. Äofo ruum is roeltoStvtu, joten fitä rooi roaStuffetta roe= 
nyttää paljon pitemmäfft luonnollista fofoanfa. SBiimein laffaa 
touffa fofonaan liiffumaSta ja jää muutamilla roatfajaloittaan



99
riippumaan lepbeStä, f orresta tat m uusta feHaifeSta, ja näyttää 
tyhjältä fuiumneetta napalta. £aub in  aiheuttaa muuan pienen 
pieni bafteri, jofa fiirtyy faberoeben mufana fipeistä toufista ter= 
rueifiin fiten, että roiimemainitut fyöroät fairaitten ulostufftUa 
tahrittua rehua. ^ietyStifin rooibaan tällaista tartuntaa leroittää 
fiten, että afettaa fipeitä niittymatoja terroeitten fefaan, mutta 
roaiffa näitä Pafterioita rooibaanftn roiljettä ja fäilyttää pitfät 
ajat elinrooimaifina ja tartutusfyfyifinä, ofoittaroat tepbyt fofeet 
fuitenfin, ettei tällainen feinotefoinen tartuttaminen ja ruton le= 
niittäminen ainafaan toiroottaroaSfa määräSfä fannata. 5lun 
luonto itfe ryptyy ruttotautia lerotttämään on fen roaifutuS fen 
fijaan futen jo puomautettiin pyroin fuuri.

SBaiffa etenfin popjanm aatta maataroiljeleroän fanfan feS= 
fuubeSfä järfiperätnen rouororoiljelyS on roielä pyroin roäpäsfä 
määräSfä fäytännöSfä, oroat roiimeifet niittymatojen tupot fui= 
tenfin jo jonfun roerran rooineet pälroentää fanfan enrtaffo= 
luuloja tätä roiljelyStapaa foptaan. Cn nimittäin tultu felroästi 
puomaamaan, että inpimillifistä taistelufeinoista niittymatoa roaS
taan roattpojen laupa= eli faStifaSniittyjen päroittäminen on faif= 
fcin tepoffain. Äun jofainen ylinfäinen (4— 5 rouotta roan= 
pempi) niitty fynnetään nurin ja fiHe fylroetään timoteitä, api= 
lasta, puntarpäätä tai fauraa, päroiäroät niittymaboilta fuotui; 
fat elinpaifat ja niitten lufum äärä pyfyy fidoin taroattifisfa puit: 
teisfa eifä ainafaan fuuremmaSta tuposta rooi olla pupettafaan. 
@iis roieläfin ferran: ro a n p a t  lu o n n o n n i i ty t  m u u te t ta fo o t  
m itä  p if tm m tn  fy lro ö p e in ä p e llo if f i  ja  p ib e ttä fö ö n  tar= 
fo in  ro a a r in , e ttä  n i i t ty m a to a  ro a S ta a n  ry p b y tä ä n  pon= 
te ro iin  to tm e n p i te i f i in  pe ti fu n  on p u o m a ttu  fen ole: 
m a Sf a olo.
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16. Solmumato eli nJalkotähkäyökkö (Hadena 
secalis L.).

SBarfinfin ruiöpeUoiSfa näfee feroääUä la i f f u ja ,  j o i s t a  
o r a a t  oroat fu ip tu n e e t ,  t a i  myöhemmin ro a lfo tä l)f iä .

Äeroäättä rouonna 1897 huomattiin etenfin ÄeSfifuomen 
ufeisfa pitäjisfä, miten ruispettoisfa fgntgi juuria paljaita päl= 
roiä fen fautta, että oraat fuoliroat. Äun lähemmin tarfaStet= 
tiin fyytä täl)än, faatiin felroitte, että oraan fuif)tumifen oli roai= 
futtanut muuan perhoStouffa, n. f. folmumato, jofa oli fulfe= 
nut ylhäältä päin taimen läpi juuren nisfaan faaffa ja fyönyt 
menneSfään forren mefieroän fuboffen.

S B a lfo tä h fä y ö ffö  fuuluu tjöfföjen (N octua) ryhmään, 
on paffuruumiinen ja roerrattain fapeafiipinen fefä roai£)telee 
roäriltään fuunnattomaSti. 9fuumiS on noin 11— 14,5 mm pitfä 
ja etufiiroen pituus noin 12— 15 mm. ©tufiiroet oroat taraatti; 
festi pitfin etureunaa ja feSfifaraSfa tumman punanruSfeat, pitfin 
tafareunaa melfein tafimaifeen fesfifuoneen asti fefä ulommaSfa 
ofaSfa fesftfarfaa ruSfeanfeltaifet; fiipien fesftofisfa muutamia 
felroempiä tai epäfelroempiä täpliä ja m uruja, SEafafiiroet oroat 
yffiroärifen tumm anharmaat ja foristetut pienettä fesfipisteettä.

t o u f f a  on noin 26 mm pitfä, 16;jalfainen, fanfea, fileä, 
fiiltäroä ja roaaleanroil)eriäinen. ©en feljäsfä fulfee faffi rin= 
naffaista, ruSfeanpunaiSta tai roaalean lihauroäristä pituuSjuoroaa 
ja fyljillä fettertäroä fylfiroiiroa. p ä ä  ja  faulafilpi oroat ruSfeat.

Perhonen lentelee yöaifaan beinäfmm lopusta elofuuhun. 
SBielä ei tiebetä, mihin naaras laSfee munanfa, mutta fun nuoria 
touffia taroataan fyffyttä roaStanouSfeetta ruftin ora alla, on toben; 
näföistä, että naaras obottaa, funneS ru is ennättää nousta 
oraalle ja laSfee fitten munanfa fen lehtiin, hahbo ttista  myösfin 
on, että munia laSfetaan muittefin faSroeille, ojaroarfitte j. n. e. 
ÄaifiSfa tapauffisfa alfaa folmumato tuljotyönfä jo fyffyttä. ©en 
tunfi jo toista fataa rouotta fitten ruotfalainen S ö je rfan b er,
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jofa on tehnyt fangen 
tarffoja havaintoja tä= 
män perhoStoufanelin= 
tavoista.

5J)leifenä fääntönä 
on, että touffa tunfee 
faSvin fifään aina 
ylimmästä Ief)titupeS= 
ta. 2lluSfa fe ei v ielä 
v io ita  faSvia, v a a n  
työntyy lehtitupen ja 
fen fifästä tu levan 
uuben lel)ben tai tor
ven v ä liin , jonfa fautta 
viim emainittu painau; 
tuu fyrjään. «Siten 
ei fe enään pistä fuo= 
raan ylöspäin, v a a n  
faa milloin enemmän 
milloin vähem m än v i;  
non afeman. £ u n ; 
feubuttuaan näin jon= 
fun matfaa alaspäin 
fäy tie toufaUe nyt 
niin ahtaaffi, ettei fe 
pääfe etemmäffi. Sil= 
loin fe purafee forren 
poiffi ja fyö fen me= 
heviä fuboffia. pääS= 
tyäär. näin ylimpään 
folmuun asti, fe py= 
fähtyy, fulfee tafaperin 
ulos famaa tietä fuin 
oli tuHutfin ja fäy heti

Kunta 21. 6olntum ato eli roaltotäfjfäyöffö. 
Xouffiett a l i s t a m a  ntfiinlorjt, fotelo 

ja perljo.



102
toifen oraan fimppuun. ^oiffipurtu  forfi tietysti futtjtuu ja 
fen rooi pyroin helposti roetää ulos tupeStaan. Ufein fe riippuu 
lafaStuneena alaspäin tai painuu fofonaan maalian, niin että 
oras päättyy ylimmäifeen lehtituppeen, josfa on letjbeu tai for= 
ren afemasta toufan roipreänruSfeita uloStuffia.

JoSfuS rooi fattua, että täUä taroatta roioittuneitten oraita 
ten tähfä on roielä ftfft alhaalla, että fe jää roa£)ingoittumatta. 
©illoin fe fyttä faattaa puhjeta ulos, mutta fellaifet tähfät oroat 
aina pyroin pienet ja harroajyroäifet. h u t t a  jos tähfä on täy= 
fin muoboStuneena lel)titupeSfaan tai juuri puhfeamaSfa, fittoin 
fun touffa färoäfee oraatta, joutuu fe el)bottomaSti tuhon omaffi. 
SoS tähfä on roielä lehtitupen alaofaSfa, fyö touffa fen färfeä, 
tai työntyy alaspäin pitfin fen fylfeä ja nafertaa fitä, niin että 
tähfään fyntyy paljaita laiffuja, tai puree fen fofonaan poiffi. 
$oS tähfä on pääsfyt jo forfcammatte, niin että fe on lehtitupen 
yläofasfa tai jo tunfeutunut ulos fiitä, työntyy touffa nytfin 
alas lehtituppeen. 3 a faabaffenfa tilaa puree fe forren poiffi 
tähfän ja ylimmän niroelfolmun roälistä, tunfeutuu fen tehtyään 
forren fifään ja fyö fitä ftfäpuolelta ylimpään niroelfolmuun 
faaffa ja palaa fitten taas tafaperin ulos faSroiSta mennäffenfä 
toifette. tie ty s ti  tähfä tättaifesta pitelystä fuoleutuu ja toaale-- 
nee ja fun fen roarfi on purtu poiffi, faattaa fen helposti nyh= 
täistä irti lehtitupeStaan. Xätcn aiheuttaa tämäfin hyönteinen 
r o a l f o t ä h f i ä  ja on fentähben faanut nimen „roalfotäf)fäyöffö".

(Snftmmäifenä fyffynä ei touffa roielä tee roarfin fuurta 
roahinfoa, fillä fe pyfyttelee roain yhbeSfä oraaSfa. © iinä fe 
myöSfin talroehtii. 9Jlutta fun fe feroäättä taas herää talroU 
unestaan ja ryhtyy oraita fyömään fäy roahinfo jo paljo fuu= 
remmaffi. tu l tu a a n  fefäfuuSfa täySfaSrouifeffi fe fairoautuu 
maan fifään, laittaa finne itfetteen fomeron ja foteloituu. Stote= 
loSta fuoriutuu fitten perhonen heinä— elofuuSfa.

Äun folmumato ei yleenfä tyyby fyömään roain yhtä orasta, 
roaan fulfee taimesta toifeen ja puree funfin poiffi, fäy fen tefemä 
roahinfo tietysti fangen fuureffi. £ofin  roalfotähfiä tapaa roen
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rattain roäpäfen, mutta fun papin päivitys foptaa nuorta 
orasta, tulee fofonaiSroaifutuS fiffi olemaan melfoifen fuuri. 
(Stenfin juuri rouonna 1897 oli tupo paroin anfara, lasfetaattpa 
rapasfa roäpintään 2 m i l j o o n a f f i  m a r f a f f i .  papim m in 
fe rairoofi pieffämäettä (ufeimmisfa fylisfä ja taloisfa), 3>äppt= 
läsfä, 3oroifiSfa, MantafalmeUa ja .öetnäroebettä h iffe lin  lääniä, 
9fautalammetta, (Suonenjoetta, ftarttulaSfa, £mnfafalmeUa, £opma= 
järroettä ja pälfjärroettä Kuopion lääniä, fefä ^mpilapbetta, 
Sortaroalan maafeurafunnaSfa, ^aaffimaSfa, pariffalasfa, ÄurfU 
joella ja ^ iito lasfa SSiipurin lääniä, SJhtutamiSfa pitäjisfä, 
futen pieffämäettä, ^äppiläsfä, ^oroifisfa, Mantafalmetta ja 3 aaf= 
fimaSfa, turmeltuiroat ruispellot joistafuista taloista ipan fofo; 
naan, niin että piti fyntää uuhelleen ja fylroää fijaan furoiroiljaa. 
3 a  fun muisfafin Sifäfuomen ja ^täfuomen pitäjisfä muutamia 
poiffeuffia lufuunottamatta „roapinfo oli fuuri", rooi päättää, 
ettei arrotoitu 2 miljoonaa marffaa fuittfaan ole liian fuuri, 
roaan pifemminfin liian pieni tobeUifeen tappioon näpben.

SDiiStä fyyStä tämä pyönteinen juuri fefällä 1897 rupefi 
roapinfoa niin fuureSfa määräSfä tefemään felroiää feuraaroista 
tri ©. Reuterin mainitfemista feifoista. Äefä 1906 oli taroatto; 
man lämpöinen. Sentäpben ebistyi täm än pyönteislajin fepittjS 
perin fuotuifaSti. S en  fotelot pääfiroät fuoriutum aan taroallista 
aifafemmin ja naaraffet fairoat mpösfin laSfea m uniaan pyrotSfä 
ajoisfa, joten niistä fuoriutuneet toufat ennättiroät jo finä fpf= 
fyttä faSroaa aifa ifoiffi. Suotuifien ilmojen roaifutuffeSta joit; 
tuu näptäroästi fangen pieni ofa m unia, touffia ja foteloita tupon 
omaffi, jotaroaStoin fateifina fefinä niitä menee paljon puffaan. 
^ a  fun toufat taimen tullen oliroat jo ifoja ja rooimaffaita, 
fyfeniroät ne paremmin feStämään talroen roaaroja, jotfa muuten 
roäpentäroät pyrotn paljon monen tupoppönteifen touffia. ftun 
fen lifäffi taimetta oli pyroin paffulta lunta, fäästyiroät toufat 
fitäfin paremmin paffafilta. Mufiin oraat fyttä faSroaroat roer= 
ratta in  alpaifeSfa lämmöSfä, mutta toufat roaatiroat perätäffenfä 
pitfättistä lämmintä, jonfa täpben ne tulemat eftHe maasta roaSta
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joffeenfin tnyöpään. feroät otifi ollut folfonlainett, olifiroat 
oraat eptineet päiritfemättä fasroaa verrattain  forfeiffi ja niiben 
oljet olifiroat tulleet foroetmniffi ja rooineet fentäpben paremmin 
feStää touffain jyrfimiStä. h u t t a  nt)t fattui peti lumien läp- 
bettyä aifainen, pitfäUinen ja taroattoman lämpöinen f emät, jofa 
toftn joubutti jonfun roerran oraittenfin faSroamiSta, mutta jofa 
fai toufat eftUe paljon ennen taroallista aifaanfa. SEalrotunen 
jälfeen toufat tietysti oroat aifa nälfäifiä ja fun ne fenlifäfft 
tällä fertaa oliroat jo melfoifen fooffaitafin, tarroitfiroat ne taroafc 
lista fuuremman m äärän oraita raroinnoffeen. Äun nämä oli; 
roat roielä roerrattain matalia eptiroät toufat ennen foteloitumiS; 
taan jo toufofuun fulueSfa päroittää juuret m äärät oraita, 
©hetteen mainitfee toptori Meuter, että muutamisfa pettoisfa toit: 
fat roielä 22 ja 23 p:nä toufofuuta oliroat paraimmaSfa päroi; 
tyStyöSfään, jotaroaStoin eräisfä toifisfa pettoisfa ne famaan 
aifaan jo oliroat menneet maan fifään foteloitumaan. £äm ä 
riippuu pänen mielestään fiitä, että roiimemainitut pellot oliroat 
taroallista myöpempään fyffyttä jäätym ättä, joten toufat fairoat 
niisfä pitemmän aifaa faSroaa. ©entäpben ne oliroat feroäällä 
aifafemmin täySfaSroaneita, mutta jaffoiroat myösfin enemmän 
fyöbä, jota tobistaa fefiit feiffa, että juuri näm ä pellot oliroat 
papimmin päroitettyjä.

haanroiljelySpattituffeen faapuneitten tiebonantojen mufaan 
näyttämät folmumabot jonfun roerran fäyttäneen palmemaita, 
jotaroaStoin ne roiiptyiroät erinomaifeSti fyroämultaifisfa, luon= 
taifetta lannalla pöystetyisfä alanfopettoisfa.

Torjumiskeinot. p a ra s  fetno estää päroityStä feuraa; 
roana rouonna on fyntää roioitettu pelto jofo jo fyffyttä tai ai= 
nafin roarpain feroäällä. ©yffyfynnöstä on fe etu, että famalla 
fuoleroat pellosta monet muutfin fiinä afuroat roapinfopyönteifet. 
ÄeroätfynnöStä taas feuraa, että folmumabot fuoleroat raroinnott 
puutteeSfa nälfään, joten ei tarroitfe niin papaSti pelätä tupoa 
feuraaroana rouonna. ^ummaSfaftn tapauffeSfa fopii famaan



105
peltoon fplroää piufan myöhemmin jofo feroätruista tai furoU 
roiljaa. 3 ° s  airoan roartnaan tietää, että perhofet jo oroat taö= 
feneet m uniaan fefantopedon riffaruotjoihin tai ojaroarfide on 
parasta jättää airoan fplroämättä finä fytfgnä fiihcn peltoon, 
fidä huffaan fiinä työ menee.

3oS roahinfo on roerrattain roäpäinen ja roaSta alusfaan 
fopii feroäällä niittää oras, jolloin folmumabotfin joutumat for= 
jattujen lehtien mufana pois pedolta. hpöSfin  roaf)ingoittuneit= 
ten oraitten nouffimista fopii foeteda, mutta fidoin pitää tietenfin 
ofata jo päättä päin uätjbä, misfä oraisfa touffa roielä on 
fifädä. 3 a  fiiipen fpdä roerrattain helposti oppii.

17. Kahuperhonen d i Kdlanharmaa niitty- 
yökkö (Hadena basilinea Fabr.).

Mufiin tai ot)ran jtptnä on ulfoapäin n a f e r r e t tu  ja  f o= 
ro e rre ttu  tp h fä f f i .

Jlun fpffpdä puibaan roiljaa tapaa monasti jofo itfe rii= 
heSfä tai fen ebuStada ja fuljilaitten ada jjoufottain npt efidä 
oleroaan lajiin fuuluroia harmaita, läpifuultaroia touffia. Me 
oroat fintte joutuneet lyhteitten m ufana, joisfa ne oroat odeet 
fyömäsfä jyroiä.

SM anljarntaa niitty=yöffö on roäriltään futen jo nimtfin 
fanoo fedanparmaa; etufiipien fesfustasfa on paifoteden puner= 
taroaa ja federtäroää; fiipityroeSfä lyhyt musta pitfittäinen roiiru; 
tafafiiroet tummanharmaat.

£äySfaSroanut to u f f a  on noin 50 mm pituinen, maa= 
harmaa, paifoteden roiheriään roiroahtaroa ja firjailtu -hienoida
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pituuSroiirooilla. p ä ä , faula ja peräfilpi ruSfeat. Mapfa on 
läpifuultaroata ja Eiittäroätä fefä roaruStettu parroaffeltaan istu= 
rottia, lypytllä, pienoilla f armoilla.

perponen lentelee iltaftn ja 
öiftn fefä— peinäfuuSfa ja naaras 
laSfee munanfa rypmittäin peinä= 
ja roiljalajien lepbiEe ja olfeen. 
3oS nuoret toufat fatturoat fuoriu= 
tum aan ftipen aifaan, fun täpfät 
nouferoat leptitupeStaan, alfaroat 
ne peti fyöbä täpfän fuffia ja roar= 
finfin fifiäimiä, jotfa oroat juuri 
fepittymäsfä jynriffl Äatroamalla 
reijän jyroän fylfeen ne pian pup= 
bistaroat jyroän airoan typjäffi, 
roieläpä ftUoinfin fun fe jo on 
airoan foroaa. h u t ta  jos oraat 
oroat touffien fuoriutum isaifana 
roielä airoan roäpäifiä, alfaroat 
toufat fyöbä niitten leptiä ja 
forfia ja faattaroat fidoin tärroeHä 
faSroaroat ruislaipot ipan muStiffi.

SEätnän perpofen toufat tefe= 
roät fiis fapbeHaiSta roauriota, 

“ .fyöroät nuorta laipoa ja typjentä= 
roät jyroiä. (SbeBifeSfä tapauffesfa 
faattaa fofonaifia pelto^ofia airoan 
paljastua, futen tapaptui ro. 1895 
^ofioisten ja gorSfan fartanoisfa 

Kuroa 22. Kaljuperfionen, touffa ja muutamilla ruiSroainioilla ja erääS=
'“ » " '» M »  *““»!«• , j  tunotetpelloSfa. SäHitnäifcsfä 

tapauffesfa menee tietenfin paljo jyroiä typjinä ruumenien jouf= 
foon. Säilöin on tapaptunut, että riipen lattialta on roottu
ferätä touffia fapottain, futen m uutam asfa talosfa 2lproenan=
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maalla ro. 1900, jopa peptolitrottain, futen SJJuStialan ntaans 
roiljelySopiStotta ro. 1895. SJJuStialaSfa on prof. ©roten= 
feltin tiebonannon m ufaan x) tepty myösfin fe paroainto, että 
ainoastaan fettaifiöta rufiista taroattiin touffia, jotfa puitiin 
peti fyffyttä, jotaroaStoin taimetta puibuista ei löybetty 
ainoatafaan. 9tuiSfupilaiSfa ne oliroat etupääsfä lyhteitten ala= 
ofisfa läpettä maata, ja fiirtyiroät fitä mufaa fuin lypteet fui= 
rouiroat ypä alemmaffi, funneS ne pafeniroat ainafin fuurim= 
maffi ofaffi tpan maapan fittoin fun ruis oli airoan fuiroa ja 
roalmiS roietäroäffi riipeen. Äun fairooi maata fupilaitten alta 
tapafi fieltä fuuret joufot touffia.

Torjumiskeinot. ÄoSfa touffa ebettä ferrotulla taroatta 
pyfyttelee jonfun aitaa lypteisfä, on erittäin tärfeätä puiba roilja 
niin pian futn mapbottista. Äun fitten leroittää rtipett lattialle 
fanfaita tai mattoja, futen 9JiuStialaSfa on tepty, fofoonturoat 
lattialle putoamat toufat niitten alle ja fitä tietä rooibaan niitä 
pelpoSti foota tapettaroiffi. 3oS fen fijaan roiljan annetaan olla 
puimatta pitemmän aifaa, roetäytyy touffa lypteistä maapan, 
foteloituu ja talroeptii ftettä ja fäilyy fiten tuleroaa rouotta roar= 
ten fuojaSfa. S iin ä  tapauffesfa, että näin on pääSfyt tapaptu= 
maan, ei ole muuta feinoa jätettä fuin fyntää pelto fyffymyö= 
pään, jotta toufat ja fotelot joutumat paffaSten ja lintujen tu= 
pottaroiffi. Simoteipettoisfa on tietenfin myösfin roapingoitetut 
pelto=ofat fynnettäroä uuhestaan.

D. Kovakuoriaiset (Coleoptera).
Äoroafuoriaifet tuntee muista pyönteifistä yleenfä pelpoSti 

fen fautta, että niittä on ruumiin peite taroallista foroempi ja
*) Reuter, fetom uS tufjol^önteisten efiinti;rrtife^tä @uome§fa 

rouofina 1895 ja 1896, fin). 20.
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että etufiiroet oroat muuttuneet nefin foroiffi n. f. p e i tin f i iro if f i ,  
joitten aEe eläin panee tafafiipenfä, eli le n n in f i ip e n fä  laSfof; 
fifle. Miitten fuuofat oroat roaproat ja pureroaifet. 2JJuuten 
roaiptelee ruumiin muoto metfoifeSti elintapojen mufaan. ^otfut 
oroat airoan litteitä ja leroeitä, toifet taas forfean fuperia, mel= 
feinpä paliomaifia j. n. e. SaroallifeSti on fofo tafaruumiS 
peitinfiipien fuojaSfa, jonfatäpben fen niroelet oroat felfäpuolelta 
melfoista pefimeärnmät fuin fuojattomaHa roatfapuolella. Xunto; 
farroet oroat muoboltaan pyroin roaipteleroia, ja niistä faaroat 
tiebcrniel)et pyroiä erotuSmerffejä eri ryömien roälille. h y ö sfin  
jalfojen niroeHufu ja muoto roaiptelee fuureSti, jonfa täpben ne= 
fin oroat pyroiä tunnuSmerffejä. SaroaHifeSti on eturaajojen 
jaloisfa 5 niroeltä ja feSfi= fefä tafaraajoisfa jofo 5 tai 4. 
SoSfuS on fuitenfin etujaloisfafin roain 4  niroeltä ja muuta; 
millä muoboitta on faifisfa roain 3 niroeltä.

(Slintarooiltaan roaipteleroat foroafuoriaifet myösfin pyroin 
paljon. SEoifet oroat pyroiä lentäjiä ja oroatfin fentäpben pal= 
jon lennoSfa, jotaroaStoin toifet pyfyroät enimmäffeen maasfa, 
onpa feHaifiafitt, joilta lenninfiiroet oroat fofonaan furfaStuneet. 
Ufeat maalla elämistä oroat fen fijaan erinomaifen nopeajalfaifia, 
joten niitä on roaifeata faaba fiinni. Ufeimmat foroafuoriaifet 
elämät faSroirmtalla, mutta pyroin monet oroat myösfin peto= 
maifia raatelijoita, jotfa roaaniroat toifia peifompia eläimiä, 
©ettaifia taroataan niinpyroin roebesfä fuin maattafin. 2BebeSfä= 
eläjien, efim. fufeltajien, täytyy tuon tuoStafin tulla roeben pin= 
taan pengittämään ja ne pistäroät tällöin tafaruum iin fa pään rae= 
ben falroon yläpuolette, ftUä niillä on fieramet fiinä ofaSfa 
ruum ista.

9JiyöSftn to u f a t  maipteleroat pyroin paljon fefä elintarooik 
leen että ruumiinrafenteeHeen. Ufeimmat eläroät faSroiruuaSta, 
mutta monet niistäfin täyttämät toifia eläimiä rarointonaan. 
ÄaSroinfyöjiStä elää fuurin ofa faSroin fifäsfä, niin että oroat 
jofa fuunnaHa fuoraStaan ruuan ympäröiminä, ©enfautta ne 
oroat roäriltään taroaEifeSti roaaleita, mutta foroapintaifia, ja
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raajat oraat tarpeettomina jofo furfaStuneet tai päroinneet fofo= 
naan pois. Ufeat foroafuoriaisten toufat fairoauturoat rämin; 
tonfa fifään, mutta fun niiben tällöin täytyy monaStifin 
tuufeutua p itf iä . mattoja, ennenfuin löytämät itfeHeen fopimaa 
ruofaa, oroat raajat niillä täyfin fepittyneet. 3po on fuitenfin 
niilläfin foroa ja taroattifeSti roaalea. petotoufitta on roaproa 
ja taroattifimmin roärttetty napfa, jos eläroät roapaaSti maasfa 
tai roebesfä, mutta pepmeä, jos oleileroat faSroeitta. ftaifitta 
niillä on pyroin fepittyneet raajat.

k o te lo t  oroat jofo maan ja faSroten fifäsfä tai muisfa 
fuojaifiSfa paifotSfa. Rööriltään ne oroat taroaHifeSti roaaleita 
ja niisfä faattaa erottaa fiipien ja raajojen tupet, filmät, fuu= 
ofat y. m. feUaifia elimiä, joita tofin itfe fotelo ei tarroitfe, 
mutta jotfa oroat fepittyneet tulemaa täySfepittynyttä foroa= 
fuoriaista roarten.

18. Turilas (Melolontha Hippocastani Fabr.).
ÄaSnrit oroat f u ip tu n e i t a  fen fautta, että juuret on purtu 

poiffi, tai lep b e t on fyöty p i la l le .
SEurilaat teferoät ÄeSfieuroopaSfa muutamina rouofina py= 

roln fuurta roapinfoja, roarfinftn n. f. f a f f a n t u r i l a S  (M elo
lo n th a  vu lgaris). h e illä  ne fentään oroat ainafin täpän asti 
otteet roerrattain parroinatfia, eifä äsfenmainittua, faiffein roa= 
pingottifinta faffanturilasta taroata ©uomeSfa lainfaan. Uhitta 
fun faattaa olla niinfin, että turilaat oroat futen niin monet 
muutfin roapinfopyönteifet jääneet maasfamme puomaamatta, 
lienee patfattaan täsfä lypyeSti fertoa niitten elintarooista ja fepi- 
tyffeStä, jotta rooitaifitn olla roaruitta ja pitää niitä filmällä.

3 °  toufofuuSfa ryömii turilaS efitte m aasta, josfa fe on 
pyfynyt talroen fuojaSfa paffafia roaStaan. päiroifin fe pyfyt= 
telee puitten, roarfinftn foiroujen latrouffisfa pitäen itfeään fiinni
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lehbistä tai hennoista offtSta. iUutta fun tulee ilta lähtee turi= 
laSfin liiffeelle, lentelee mielellään ebeStafaifin metfiföisfä tai yffi= 
näisten puitten ympärillä ja pistäytyy filloin tällöin lehtiä fyö= 
määit. SBahrooilla leurooittaan fe uafertaa pala palalta lehben 
taitaa funneS fiitä ei ole jäljellä fuin pelffä fesfifuoni. ©Hei 
puita ole faataroisfa, tyytyy fe yrtteihinfin ja fyö filloin etit= 
pääsfä nuorta heinän orasta. $un  turilaita on paljon, faatta= 
roat ne fyöbä puut ihan paljaifft, niin että ne feistä törröttää 
roät lehbettöminä funi taimella. 2Jiutta fittenfään ei täySfehitty; 
neen turilaan tuottama mahinfo ole läheSfään niin fuuri fuin 
touffien.

$uioa 23. Xurilag (M e lo lo n th a  v u lg a r is ) . to u ffa , fotelo ja lentänm 
naarat fefä foira§, jofa ptjrfii juuri maan fifäStä.

h u n ia  laSfieSfaan faimautuu naaras m aan fifään, tefee 
finne pienen fuopan ja laSfee fiihen noin 20— 30 m unaa yhteen 
ryhmään, h u n a t  omat lifatfenroalfoifia tai feHertämiä; folfeita, 
noin 3 mm pitfiä ja 2 mm paffuja, fiis aifa ifoja. £ äm än  
tehtyään tulemat naaraffct taas ylös, fyömät jonfun aifaa ja 
ryhtymät uuhelleen munia lasfemaan. Mäin ne faattamat toU 
mefin eri fertaa lasfea munia ja malitferoat fiihen tarfoituffeen 
etenfin pehmeätä m ultamaata, ^einäfuun alusfa faimautumat 
turtlaat mieläfin ferran maahan ja fuoriuturoat finne.

9foin 5 — 6 roiifon fuluttua fuoriuturoat toufat. ©nfi fefänä 
ne pyfyroät lähellä toifianfa ja fyöroät enimmäffeen roain roan=
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fjoja faSroitähteitä, joten niitten tuottama roahinfo filloin roielä 
on airoan roäljäinen. Syffymyöl)ällä ne fairoauturoat fyroem: 
mäHe m aan fifään ja roaipuroat talroeffi tainnuffiin. @euraa= 
roana feroännä ne tuleroat taas pinnemmatte ja fyöroät nyt fas= 
roien juuria, joten roahinfo roarfinfin myöhemmällä fefäHä jo 
on aifa fuuri. SJiutta roaSta feuraaroana feroännä ja fefäHä 
ne oifein tunturoaa roalunfoa teferoät, fidä nyt ne eiroät enää 
tyyby hienompiin juuritihmoihin, roaan pureroat itfe pääjuuria, 
fulfien poifasta toifeen ja jättäen jälfeenfä fuihtuneita faSroeja. 
SEalroehbittuaan roieläfin ferran, ne jo roerrattain aifafin feu= 
raaroana feroännä, eli fitS neljäntenä ifärouotenaan fairoautu; 
roat taas fyroäHe maan fifään ja foteloituroat. Moiti 5— 6 rotis 
fon fuluttua, eli fiis elofuun lopusfa, fuortutuu fotcloSta täyS= 
fehittynyt turilas, jofa on enfi aluffi roäriltään roalfotnen ja 
pinnaltaan roielä fiffi pehmeä, ettei fe usfalla enää finä fyffynä 
ryömiä maan pinnalle, roaan jää maan fifään roielä ferran 
talroehtimaan. SBaSta enfi toufofuuSfa fe fairoautuu päiroän 
roaloon ja alfaa faSroien maanpäättifiä ofia häroittää.

©bellifeStä näemme, että turilas elää noin 4 niitotta, niistä 
3 touffana. XaroattifeSti fe efiintyy jaffottain, fiten että fuun- 
tiitleen jofa neljäs fefä on n. f. turilaSrouofi, f. t. f. täySfehits 
tyneet turilaat parroeileroat filloin taroallista runfaammin. £ie= 
tyStt yffityifiä fappaleita on muinafin fefinä näfyroisfä, mutta 
näitten merfityS on niin hynun ihmifen fuin luonnonftti taloin 
beSfa roerrattain roähäinen.

C orjum isk eino t ©rittäin fopiroafft häroitySfeinoffi fuo= 
fittaroat ufeat tutfijat t u r i l a i t t e n  n o u f f im is ta .  @e tapahtuu 
paraiten aifafin aamufetta, jolloin turilaat roielä oroat fontiStu= 
ueita eiroätfä lähbe lentoon. Syömällä tai raroiStamaHa puita 
faa turilaat putoamaan maahan, josta ne fitten helposti faa 
poimitufft ja häroitetyffi.

hyöS fin  on ebuflista fuofia fellaifia lintuja, jotfa fyöroät 
roaSta fynnetyiltä pelloilta auran nostamia touffia. ©ellaifta 
oroat etenfin roariS, peltoroariS, naaffa, fottaraifet ja roästäräfit..
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©atnan tapaifia tt)aurtotta fuin tuxilaö faa aitaan myöfc 

fin f a r r o a tu r i la ö  (Kliizotrogus solstitialis), jofa on meittäfin 
fangen yleinen.

19. Pikkuturilas (Phyllopertha horticola L).
PiffuturilaS on jonfun metrein taroattifen turilaan näfök

nen, mutta melloista pienempi, noin 8— 10 mm pituinen, ja
:peitinfiiroet M anruSfeat.

Äcfäfitun alusfa parroeilee piffuturilaS toifinaan aifa run=
faaSti, roarfinfin puutarhoista, ja fyö niin
hytein puitten fuin yrttien fin lehtiä. 9taa=
raat lasferoat munanfa maan fifään ja tou=
fat fyöroät etenfin niitty; ja  rotljafaSroien

Kuroa 24. ^iffuturiias juurta. 3 °  toifena rouonna toufat fote=
(Phyllopertha hortico- [0ituruat ja fuoriuturoat täysfel)ittyneiffi la). Souffa ja fotoa» « « . . r,...’ . . . foroafuortatftfft.fuortatnen. '3oS touffia ja piffuturilaita efiintyy 
fotoin fuurisfa m äärisfä, niin että arroaa niitten teferoän jo 
roal)infoafin, fopii niitä l)äroittää nouffimatta, futen turllaitafln. 
Säilöin pitää ryhtyä työhön roaan roieläfin aifafemmin fuin 
turilaitten nouffimifeSfa, ftttä piffuturilaS on hyrotn aifafin liif= 
feettä ja rotlfas lentämään.

20. Juurimadot (Agriotes lineatus L. y. m.).
©yysroiljasfa tapaa fyffyttä ja feroätrolljasfa feroäällä 

ftettä täällä pellotta tai laifuttainfin f e l la S tu n e i ta  o r a i ta ,  
jotfa nyl)täeSfä irtautum at helposti m aasta.
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Äun tuoSfa lofa— m arrasfuun tai toufo— fefäfuun roai= 

t)cilla färoelee oraSpettoilla, näfee epäilemättä ufeitafin fuil)tm 
neita, maahan painuneita 
oraita. $o§ lähemmin tar= 
faStoa niitä juom aa fuoleu; 
tumifen aif)eutuneeffi fiitä, 
että nuoren taimen forfi on 
purtu airoan juuren yläpuo= 
lelta jofo fofonaan poiffi tai 
ainafin niin, että roain jot= 
fut fäifeet pitäroät fitä fiin= 
ni juuriSfa. Mäin turm ek 
tunut oras on tietenfin ufetm= 
misfa tapauffisfa auttam at; 
tomaSti JiufaSfa. $tfe pa= 
fyantefijää tapaa Ijarrooin 
paifalta, fittä fe on tul)on 
tehtyään fitriynyt totfen faS= 
roin fimppuun te£)bäffeen fifc 
lefin faman tempun. SRutta 
jos tarffaan etfii ja fairoe= 
tee ympäristöä, löytää fytlä 
fiiltäroiä, feltaifia matoja, 
jotfa oroat eltntapanfa mu
taan faaneet nimen j u u r i ;  
m ab o t, ja jotfa oroat muu= 
tamien foroafuoriaisten n. f. 
roiljafeppten touffia.

£ättaifia ro ilja fe p ; 
p iä  on Iiteittä ufeampiafin 
lajeja ja noin puolifen fym= 
mentä niistä tefee touffa;aSteettaan, juurimatona, roat)infoa. 
Äaiffein roal)ingottifimmat oroat tu m m a fe p p ä  (Agriotes ob- 
scurus S) ja ro ilja fe p p ä  (A. lineafcus S). Äumpifin oroat

$un>a 25. 1 a. guurimato (A griotes 
lineatus). 1 b. itfe feltainen juurimato. 
3 Dra3, jonfa tyrmofaSfa on juurimato.
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pituubeltaan noin 9— 10 mm, pitfulalfia, fuperafelfäifiä ja pei= 
tinfiiroet roaruStetut pitfittäifittä uurteilla. Sittnen „feppä" ne 
oroat faaneet omituifeSta naffapbuffeSta, jonfa ne faaroat aifaan 
erityifellä ponnistuslaitoffetta eturuumiisfa. ©en rinnasta pistää 
näet roatfapuoleda taaffepäin paffu paarafe, jofa foroeltuu täs= 
mätteen tafaruum iisfa oleroaan fyroennyffeen. Äun feppä on 
fyyStä tai toifesta joutunut leroeäHe feljälleen, olifi fen melfein 
mapbotonta päästä jaloilleen jälleen, fidä fen raajat oroat niin 
lypyet, ettei fe niitten arouHa rooi fääntyä, futen efim. taroattinen 
fittiäinen. SEämän feppä pyroin tietää, eifä fiis yritäffään fiHä 
taroatta päästä roatfatteen, roaan puristaa päinroastoin jalfanfa 
ja tuntofarroenfa tlufaSti ruum istaan roaStaan, fillä parattaan 
otteSfa Jie olifiroat roain tiettä, foufistaa fitten ruum istaan niin, 
että cturuumiin ja tafaruum iin roälinen niroeltymä on forfeatta 
ilmaSfa. S itten fe oifafee itfenfä äffiä, paarafe painuu lujasti 
fyroennyffeenfä ja ruumiin feSfiofa foSfettaa rooimaffaasti aluS= 
taa roaStaan, jonfa jopboSta fofo eläin ponnaptaa fuuren fim= 
moaroaifuutenfa täpben forfealle ilm aan. Äuta foroempt alusta 
on, fitä forfeammatte eläin ponnaptaa.

£äySfepittynyt feppä elää toufo— fefäfuuSfa ja lentelee 
filloin niityillä, pelloitta ja muitta roiljelySmaitta, mutta myös 
teillä, fanfaitta y. m. paifotlla, eifä yleenfä tee mitään roapinfoa. 
MaaraS afettaa munanfa fyroätte maan fifään juurien roäliin 
mieluimmin epfä niityille. Moin parin roiifon fuluttua fuoriu= 
tuu näistä pieniä touffia, jotfa tunnetaan pelpoSti fapeaSta, tafa= 
foufaSta, foroaplntaifeSta ja fiiltäroän fettanruSfeaSta ruumiiS; 
taan, jonfa etupääsfä on 3 paria jalfoja.

^e ti fuoriubuttuaan alfaa touffa apnaasti puresfetta Iäpei= 
fiä juuria, eifä filloin fuinfaan roalifoi ruofaanfa. Miinpä fyö 
fe yptä pyroällä ruofapalutta peinän fuin perunanfin, rufUn, 
roepnän, opran ja f auran fuin faalin, lantun ja nauriin, perr.es 
fasroien fuin puittenfin juuria, 'äJfauffaimmllta fuitenfin näyt= 
täroät meperoät perunat, faalit ja turnipfit fifle maisturoan. 9luo= 
rena, pentona ottesfaan fe tyytyy picnompiin juuripaaroipin, eifä
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filloin roielä rooi fui tr ta roapinfoa faaba aifaan, mutta roanpem; 
pana ja roarttuneempana fe lyöttäytyy itfe pääjuuriin fäfiffi, 
puree ne poiffi, roietäpä äityy itfe roarttafin maistamaan. @e 
tunfeutuu fasroin maanalaifen roarren fifään, fyö fen ontoffi ja 
tärroelee fiten tietysti fofo faSroin.

2lpnaaSta fyömifeStään puolimatta touffa faSroaa pyroin
pitaaSti. Sjptenä fefänä fe ci ennätä «tarttua täySfaSroaneeffi,
eipä roielä toifenafaan, roaSta 3— 6 rouote=
naan fe on täySfaSroanut. Myt fe fairoau;
tuu maan fifään, noin 20 cm fyroyybelle,
laittaa finne pienen pefän, jonfa fe rouoraa
rtpma:atneclla, ja foteloituit ftettä tuoSfa
peinäfuun tienoilla. Mäistä foteloista, jotfa
oroat airoan pepmeitä ja erittäin arfoja fai=
fette fosfetuffette, fuorlutuu elo— fyySfuuSfa
täySfepittynyt feppä. ©ett fuori on fuitenfin
roielä fiffi pepmeä, ettei fen ole ajattelemis=
tafaan fiinä ttlasfa tulla maan pinnalle.
@en täytyy fentäpben roiipyä roielä feuraa;
roatt talroeu yli maatialaifeSfa, fuojaifasfa
afunnosfaatt. SBaSta toufo— fefäfuuSfa tun=
feutuu fe maan pinnalle fitten fun fen ipo
on roipboinfin foroettunut paffuffi fiinteäffi
pansfarlffi, ja nyt feppä alfaa iloifen fotoa;
fuoriaiselämänfä, etfii itfetteen elämänfump; Äultm 26‘ 3iuona , , . , fauratt oraita, jottapanin ja antaa alun uufttte toufifle, juurt; jjjurimato on fgöm)t
mahoille, jotfa rouoroStaan taas ryptyroät
turmelemaan faSrouttifuutta.

touffien  pitfä ifä roaifuttaa, että faiffina rouobenaifoina
tapaa erifofoifia ja erinfäifiä yffilöitä toiminnaSfa, ja myösfin
fen, että fama pelto faa färfiä fen roierailuSta ufeampia rouofia
peräffäin. Säästä felroenee myösfin fe feiffa, että roanpoista
niityistä fäännetyt pellot ufeimmiten jo peti enfimmäifenä rouo;
tenaan joutumat juurtmatojen raabeltarolffi, foSfa niitä on maan
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fifäsfä ollut entuubeStaan olemaSfa. paplm m an roapingon ne 
teferoät feroäällä jyrfimällä juuri fepityffeenfä pääsfeitten faSroien 
juuria ja fyffyttä fyySrotljatte. touffa on tunfeutunut faS= 
roin utaanalaifeu roarren fifään tai purrut forren poiffi fieme= 
nen yläpuolelta, fuoleroat alimmat lepbet ja flttemmin fofo faSroi, 
mutta jo§ roarren tyrni on fäästynyt ja tupo fopbannut roain 
juurta, faattaa faSroi roielä faSroattaa uitfta juuria ja niitten 
arouHa roielä toipua. Du myösfin puomattu, että tirotfylroö; 
foneeHa fylroetyt pellot taroaUifeSti färfiroät enemmän mahoista 
fuin fäfin fylroetyt. ©e joptuu fiitä, että toufalla on paljo pel= 
pompi päästä tällaifisfa peHoiSfa oraltten fimppuun, fun faaroat 
fulfea roaan fuoraan eteenpäin pitfin rirotä. Dnpa fentäpben 
paifötetten MorjaSfa pitänyt petetä fäyttämäStä fylroöfoneita.

Suurtm abot oroat epäilemättä meibän faiffeln papimpia 
roapinfopyönteifiämme, fillä ne teferoät roaurtoita fäännöttifeSti 
jofa rouofi ja nilnpyrotn pelloilla fuin niityittä ja perunamaitta. 
S am a näyttää oleroan laita ulfomaittafin, fefä SlmerifaSfa että 
©uroopan puoletta. 5Eoiflna rouofina on roaptnfo fuitenfin ftfft 
roäpäinen, ettei fe paljoa tunnu, mutta toifina rouofina fe taas 
faattaa fopota pyrotnftn fuureffi. SBarfinfin rouofina 1898 ja 
1903 fuului eri ofista maatamme roalituffia juurimatojen tupo= 
töistä, ©bettifenä rouonna ne tärroeliroät feroäällä ja alfufefättä 
roarfiufin pälfjärroettä, Sopmajärroettä, Mantafalmetta, SoroifiSfa, 
SipooSfa ja 'Siuntiolla fefä fyffyn fulueSfa paralftSfa, Kajaa
nin läpettä ja Paltam on firfonfyläsfä. KapbeSfa enftn maini= 
tuSfa pitäjäsfä oli päroitys muutamisfa paifoiSfa niinfln anfara, 
että piti fyntää ufeita ruispeltoja ja fylroää niille feroätroiljaa. 
SBuonna 1903 rairoofi tupo etenfin pämäläiftSfä pitäjlsfä —  3a= 
naffala, 9tenfo, 31faa, ÄylmäfoSfi, Urjala ja heSfufylä — jota 
paltfi muualtafin maatamme fuului roalituffia. SBirattlSten tie= 
bonantojen m ufaan oli muutamitta feubuitta, etenfin Toijalan 
ympärillä, fofonaista 1li, jopa V3 oraasta pilatta, oltpa muuta= 
mitta yffityifittä faroitta fuuria airoan paljatffi menneitä pälroiä.
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28arftnfin montrouotifiSta heinäniityistä fäännetyt pellot joutu= 
roat juurtmatojen häroitettäroiffi.

T o rjum isk e ino t. SuonnottifeSti tällaista roipofliSta roaS= 
taan on foetettu jos jotafin häroitySfeinoa. 'JuSftn roaan lienee 
toista hyönteistä, jota roaStaan on yritetty niin monta roaro= 
ja tappofeinoa fuin juurimato. SBarftnfin 2lmerifaSfa on fiinä 
futjteesfa fofeiltu paljo ja uhrattu fuurta fummia, jotta faataU 
fttn felroille, mitfä feinot oroat tepfiroimmät. hyöSfin  meillä 
on tel)ty moniaita fofeita, mutta fun maasfamme ei ole ennen 
ollut tuhohyönteisten tutfimista roarten järjestettyä maanroitjelyS= 
foeafemaa, oroat tuloffet roerrattain roähäifiä.

Äaiffein roaifuttaroin feino juurimatoa roaStaan lienee fe, 
että pelto tai niitty fynnetään fyroään ja äeStetään heti fynnön 
jälfeen perinpohjaifeSti. S illä  fen fautta jouturoat toufat ja 
eritoten pehmeät, ara t fotelot fefä juuri fuoriutuneet hennot foroa= 
fuoriatfet efiHe maan fifästä ja tuhoutumat. ÄoSfa htföuteifen 
touffanaoloa feStää ufeita rouofia, löytyy maasfa fuitenfin ufein 
famaHa yhä ebeUeenftn erinfäiftä nuorempia touffia, jotfa roah= 
roan nahfanfa aroitlla fäästyroät tuhoutumasta ja foteloituroat 
rouoronfa jälfeen feuraaroina rouofina. ©entähben on mäittä; 
mätöntä, että m aa muofataan feuraarotnaftn rouofina yhtä perin; 
pohjaifeStt, ftttä ainoastaan fen fautta faabaan funafin rouonna 
muoboStuneet fotelot ja nuoret foroafuoriaifet häroitetyffi ja pelto 
roapautetuffi tuholta, ^ofatfetta tättaifetta muoffauffetta joutuu 
tietysti joitafuita fitfeähenfifiä touffiafln m aan pinnalle, josta 
linnut, etenfin roästäräffi, fottarainen, roartS ja naaffa, ne fyö= 
roät fuuhunfa. hyöS fin  on huomattu, että futa fyroemmältä 
fyntö toimitetaan ja futa perinpohjatfemmin äeStetään, fitä fuit= 
remmat m äärät hyönteiftä faabaan häroitetyffi. M äin  o lle n  on 
p e r in p o h ja in e n  ja  m a h b o ll i f tm m a n  a i fa tn e n  fy y s fy n tö  
fe fä  h u o le l l in e n  ä e s ty s  te h o f fa in  fe tn o  ju u r im a b o n  
h ä ro it tä m ife f f t  m a a s ta .

^oS juurimabot oroat häroittäneet furoitouot, ei hyöbytä
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peti fylroää pedolle uuhestaan, fitlä toufat l)äroittäroät airoan 
roartnaan fenfin fylroön. ©buttifinta lienee jättää pelto fefatt; 
ttofft ja pitää fe famaHa mahbottifimman puhtaana rtffaruo= 
hoista, jottei houfuteltaifi finne uufia hiotiaifia., h u t t a  jos on 
paffo fiementää pelto uuhestaan, pitää maata fitä ennen ufeaSti 
fyntää ja äeStää.

hyroäHä meneStyffettä on myösfin pienemmillä aloilla, futen 
puutarhoisfa, fäytetty perunafyöttejä. M aa'at perunat leifataan 
rolipaleiffi, jotfa afetetaan maahan fappaleen tnatfan päähän 
toifistaan. 2lf)naina meheroälle perunalle fcräytyroät juurimabot 
näihin roiipaleiftin, ja puutarhan omistaja faattaa fiten pyybyS= 
tää juurimabot ehfäpä fufupuuttoonfin m aastaan. Kerrotaan, 
että £>ollanniSfa on erjiäitä feroännä ferätty yhben ha:n alalta 
tällä taroatta fofonaista 200,000 juurimatoa fefä fen llfäffi ufeita 
fappalelta m uuatta roahlngottista tuhatjalfalsta. häroittäminen 
fäy helpommin ja nopeammin, jos myrfyttää fyötit feoffetta, joSfa 
on 1 ofa paritfinroihreää (feifarinroihreää) ja 10 ofaa roettä. 
Paraiten onnistuu tämä feino aifafin feroäällä, fiihen aifaan 
fun fepät lasferoat munia. Syöttejä uufittafoon tarpeen mufaan, 
pari fertaa roiifoSfa. tie ty s ti on pibettäroä huolta fiitä, etteiroät 
fotieläimet pääfe fyömään myrfytcttyjä fyöttejä.

Dn myösfin jätetty juurimatojcn ahbistamat niityt lam= 
päitten laitumiffi. h a a  fäy lampaitten poljennasta niin foroaffi, 
etteiroät fuoriutuneet fepät pääfe tunfeutumaan feroäällä ylös 
pinnalle, roaan fuoleroat maan fifään. 3 a  fun naaraffet tar= 
roitferoat munia laSfleSfaan pehmeätä maata, jättäroät ne foroaffi 
poljetun niityn ja pellon rauhaan.

Dn huomattu, etteiroät juurimabot roal)tngoita niin paljon 
fettaifta peltoja, joisfa fiemen on mullattu matalalle. Se rtip= 
puu tietenfin fiitä, ettei juurimabotta ole niin hyroää ma£)bolIi= 
fuutta purra itfe fortta pilalle, jos fiemen on lähellä maan; 
pintaa.

hyöSfin  lannoltuSaineitta on foetettu farfolttaa juurimatoja 
pois pellolta. Dn nimittäin jo fauroan fitten huomattu, että
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juurimabot farttaroat feUatfia peltoja, jotfa omat lannoitetut 
fuufen hopuilla, fuopurfuitla tai fuomyrteillä fefotetuHa lannalla. 
<3iartlannan paju ei tnyöSfään näytä niitä miellyttämän. p a ;  
rooni 3 . 31. 9 lm in o ff on (Saaren fartanoSfa hietoifisfa fäyt;

* tänyt meneStyffcHä myös naftaliinia lantaan fefoitettuna.

21. Juoroikas hernekärsäkäs (Sitones lineatus L.)
9lpilan, häneen, pa; 

mun, m iinan y. m. lehtiin 
on fyöty p y f ä l iä  le l)ti; 
l a i t a a n .

SJiuStialan maauroil; 
jelySopiStolXa on tämä l)yön; 

t teinen taroattu parina
rouonna fyömäsfä apilaan; 
lehtiä. KaifeSta päättäen 
fe fyllä on maasfamme 
laajemmallefin lerolnnyt, 
maiffa fe pienuutenfa fautta 
on jäänyt huomaamatta.

3tfe fo m a f u o r ia i ;  Äuroa 27. Suorotfaö fjemefätjäfäS (Sitones 
0 r . . .  lineatus) ja fen fafoama api(aslet)ti.ne ti on 3,5— 5 mm pttuts

nen, rusfeanljarmaa, peltinfiiroet ja eturuumis oroat roaaleajuo;
* roaifet. Miitä näfee lentämäsfä roain fauntiHa fäällä, muutoin

ne isturoat lehtien laitoja nafertamaSfa. Kun ne pubottauturoat 
roäliimmästäfin äänestä ja liiffeeStä maalian, joSfa ne fitten 

» pyfymät airoan l)tljaa, liiffumattomina, on niitä roatfea taroata.
S o u f f a  on pieni, roalfoinen, jalaton ja elää maasfa,

josfa fe jytfti apilan y. tn. fasroten juurta. h aaS fa  ne myös
foteloituroat. 2Jtitä talroetitimifeen tulee, fanotaan että tämä laji
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talroehtii fefä touffana että fotelona ja täySfehittyneenä. Kun 
fitten talvehtineet fuoriaifet ilmestyroät feroäällä fuurisfa joit= 
foisfa faattaroat ne teljbä aifa ntelfolfia roauriolta. 3oS feroäällä 
fattuu olemaan pitemmältä fylmiä, fateettomia ilmoja, joten api= 
laat eiroät pääfe fehittymään fyllin roolmaffaaSti, rooiroat nämä 
fuoriaifet fjäroityffeUään turmella nuoria taimia joufottain.

Torjumiskeinot. Kun juoroiffaan Ijernefärpäfen elin= 
tapoja tunnetaan roielä airoan roaitlinaifeöti, ei torjumiSfeinoja= 
faan ole fyllin tutfittu. S r i  M eu ter el)bottaa pariifinroil)e= 
riäifettä ruisfuttam ista aifaifin feroäällä, jolloin talroel)tineet fuo= 
riaifet efiintyroät fuuremmtSfa joufoisfa. 3tfe ruiShttuSajalla fuo= 
riaifet fyllä pubottauturout alas maahan, mutta fiipeäroät taas 
ylös ja fun ne nyt fyöroät myrfytettyjä lehtiä, faaroat ne pian 
furmanfa. -äJiyrffyaine roaluu fyllä fitten faberoeben mufana 
niittoajaffi pois tai haihtuu ilm aan, niin ettei tarroitfe pelätä 
farjan myrfyttymistä.

22. Rpilakärsäkäs (Apion apricans Hrbst.)
Stpilan m y fe rö t oroat ofaffi tai fofonaanfin 

fu ih tu n e ita .j
$tfe f u o r ia in e n  on 2,2— 2,8 mm pitfä, musta, 

fiurea 28. tantofarnrien tyroiniroelet fellanruSfeat; peitin fiiroet muna= 
StpilaSfär* maifen fuperat, fiiltäroänmuStat, pisteroiiruifet; ntSfa= 

fäfas filpi lemeyttään pitempi, roatjroaSti pisteinen, eturaajo; 
(Apion jen fää re t feltaifet, tafaraajojen fääret mustat, 

apncans) Sätnän  lajin efiintymifeStä puna=apilalla ilmoit; 
taa maist. ^ o p p iu S  feuraaroaa:J)

x) R e u t e r ,  $ertomu3 tutyof^önteiSten eftintymifeStä ©uomeSfa 
itmottna 1900, ftn>. 14.
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„hetnäfuun 7 p:nä taroattiin puna;apilatta hyroin run= 

faaSti Apion apricans’in pieniä touffia nuoremmisfa, firouilla 
oleioiöfa myferöisfä, jotfa tä£)än aifaan oliroat hyrotn fel)ittymät= 
tömiä fefä fofonaan alapuoletta olemien forroaffeiben tuppien 
peitoSfa. S äällä  fäyttiroät toufat raroiunoffeen myferöitä, jotfa 
ne ofaffi tai fofonaan föiroät. -DiuutamiSfa myferöisfä oliroat 
toufat ntelfein täyfifaSrouifia, roalmiita foteloitumaan. Koteloita 
taroattiinfin lähinnä feuraaroina päiroinä forroafetupisfa. @n= 
fimmätnen, roielä airoan pehmeä täyfimuotoinen hyönteinen (imago) 
huomattiin heinäfuun 16 p:nä fuutemman, puoleffi fuihtuneen 
myferön fifäsfä. Soifen fufupolroeit toufat teferoät tuf)ojanfa 
pääafiatttfeSti jjo täyfin feljittpueisfä, fufftroisfa fufinnoisfa, joisfa 
ne fyöroät ofaffi pel)meäitimät fufanofat, ofaffi itfe fufan pol)= 
juffen, joten fufinto, ettei fe pohjuffen turmelemlfen tafia fofo= 
naan lafaStu, faa fairaloifen ulfonäön. Säm än tuntomerfflnä 
on, että fuurempi tai pienempi ofa fiitä l)äroiää ja fuffien 
fuif)tumifen tafia faa ruSfealjfon ulfonäön. Säm än fufupolroen 
foteloita taroataan runfaam min fufinnoSfa, jofo toufan fufan= 
popjuffeen fyömisfä pienisfä fyroennyffisfä, tai myös enemmän 
tai roätjemmän löyhästi mafaantasfa fuihtuneiben fuffien roälisfä. 
Soinen fufupolrot talroehtii arroatenfin niinhyroin fotelo= fuin 
tayfimuotoiSaSteetta. ©yySfuun feSfiroaiheitta taroattiin apila: 
feboilla runfaaSti täyfifaSmuifia touffia ja roaStamuoboStuncita 
foteloita. — Apion apricans’in touffia ja foteloita taroattiin 
famattaifisfa oloisfa fangen runfaaSti myösfin Trifolium me
diumilla."

Torjumisbcinoista lienee tälle lajille tusfin muuta fuofi= 
teltaroisfa, fuin fe, että filloin fun näfee furfaStumaSfa oleroia 
tai furfaStuneita apilamyferöitä riipafee ne irti ja häroittää.
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23. Pietaryrttikuoriainen (Adimonia Tanaceti L.)

9lpitanlehbiSfä on ifoja r e i f iä  ja fjmuilajeisfa lehbet 
p u r tu  lä h e l lä  le f)tif )a n fa a  p o iff i .

S äm ä pienenlainen foroafuoriaitten on ufeitla feubuitta 
ulfomaitta tehnyt melfolsta roahinfoa roarfinftn naurismaitta ja 
niityittä, h e illä  fe on pyfynyt roerrattain tuntemattomana, 
mutta on fuitenfin johtuen ferta efiintynyt roarfinaifena roahinfo: 
hyönteifenäfin, nimittäin rouofina 1894 ja 95 muutamitta tiloitta 
SounaiSfuomeSfa.

K u o r i a i n e n  on fiiltäroän musta, harrooin peitinfiiroet 
ruSfeat, felfäpuoli farfeapisteinen, 9 mm pitfä ja 5 mm leroeä.

S o t t f f a  on noin 12 mm pitfä, 6=jatfalnen, 
päitiinfä päin hiufan fuippeneroa; pieni pää 
on fiiltäroän m usta; felfäpuoli airoan musta, 
mutta roatfapuoli lifaifenroit)reä; jofaifesfa ni= 

Kuroa 29. ?pietar= toelcöfä on felfäpuoletta poiffi ruumiin fatj= 
Di-ttUuonamen (Adi- riroisfä fiiltäroän mustia erifuuria fäS=monia Tanaceti). 1 ,ma, joista jofatfcöfa on ftmppu lyhyttä far= 
rooja; myösfin roatfapuoletta on fäSniä. K o te lo  on fefiit fäS= 
nittä peittynyt, roaaleanfeltainen.

Souffa heittäytyy haroin roiffelästi maal)an, jos roaan 
roaromattomaSti foSfettelee fitä faSroia, jotta fe elää. Kefäfuun 
lopuSfa tapahtuu foteloitttminen m aasfa ja noin 2— 3 roiifon 
fuluttua fuoriutuu täySfel)ittynyt foroafuoriainen. S e  fyö fama= 
ten fuin touffafin falfenlalSten roiljelemättötnien faSroien lehtiä, 
mutta rooi, futen jo mainittiin, lyöttäytyä elämään ufeitla roit= 
jelySfaSroeittafin. Saattaapa  fe hätyyttää fauraafin, roarfinfin 
fitten fun timotei on fäynyt fitte liian foroaffi.

Torjumiskeinot. Kun fen tuottama roahinfo on meibän 
maasfamme roielä airoan roäf)äinen, tnrroinnee toistaifeffi tuSfin 
ryhtyä muihin feiuoihin, fuin ferätä ja häroittää täySfehittyneitä 
foroafuoriaifta, filloin fun fettaifia tapaa.



24. Ohran maakirppu (Haltica vittula Redt.)
Dfjtan ja rufiin lefjbtSfä on ro a tfo if ia  ro i i r u ja  tai oroat 

t ä f ) l ä t  ro a a le n n c i ta .
Suuri täfjfineiSfä ol)ra= ja ruiSpelloiSfa tapaa ufein t)ffi= 

näifiä roaalenneita ja (uittaneita täfjfiä, joiöfa ei näe minfääm
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Äuiua 30. Äcltanninitnim maaftrppu (H altica  nemorum ). 
XouHa ja itfe fomafuoriainen fefä turnipftn letjti, 

joSfa on toufan teitä.
laista uHopuoliSta roioituSta. Kun tutfii tarfemmin täHatfia 
forfia {juomaa että folo roarfi on maasta lähtien enemmän tai 
roäJjemmän (u ittanu t ja että forfi on airoan lähellä maata purtu 
poiffi tai fairoettu ainafin fiifjen retfä. JoSfuS onnistuu tapaa: 
maan itfe pal)antefopaifatta pienen toufan, jofa fuuluu oEjtatt 
maafirpulle.
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D fira n  m a a f i r p p u  on noin 1,8— 2,3 mm pitfä, pirtu: 

lainen, litteäf>fö ja m usta; fäärien juuret punertaroanruSfeat; 
otfa tjicnopiäteinen, rintaftlpi paffumpipisteinen, tumpifin roil)e= 
riään tai ftnifeen roiroahtaroia; peittnfiiroet mustat, fiiltäroät, 
plstelfet, fummaSfafin jofjeenfin fapea, melfein fuora feltainen 
feSfijuoroa. —  @e lentelee roiljapettoltta alfufefällä ja pureSfelee 
oraitten lehtiin lehtifuonien roäliin hienoja roalfoifia roiiruja. 
3oS faSroi on nuori faattaa oras tättaifeSta menettelystä fofo: 
naan fuil)tuafin, futen Söenäjältä ja  MuotfiSta tiebetään fertoa. 
h e illä  ei fuitenfaan toistaifeffi ole huomattu täySfehittyneen 
hyönteifen faaneen mitään mal)infoa aifaan.

S o u f f a  on täySfaSroaneena 4,5— 5 mm pitfä, harm aan; 
maitoinen ja muStapäinen, nisfafilpi ja raajat fiiltäroän m ustat; 
peräfilpt punaifenruSfea; pii felfäpuolen on firotettuna tummia 
fäSntä. <Se on liiffeiltään fangen fetterä ja fulfee forreSta for: 
teen purren ne läheltä m aata poiffi tai nafertaen nitein reifiä, 
joitten roaifutuffeSta faSroi fuoleutuu. S äliä  taroatla faattaa 
fama touffa turmella ufeampia forfia ja fentäpben fitä on myö8= 
fin roaifea taroata. ©yffyfefättä fe foteloltuu, ja fuoriutunut 
hyönteinen talroehtii fängeSfä.

KaifeSta päättäen on oI)ran maafirppu, jota ei ennen tun: 
nettu meillä roahingottifeffi, leroinnyt yli fuuren ofan maatamme, 
©en aifaanfaaman roahingon fuuruutta on tietysti mal)botonta 
roielä m äärätä, mutta päättäen fiitä, että tri Meuter arrooStelee 
muutamitta Sounaisfuomen pelloilla fen turmelemat forret ot)= 
raSfa 10 % :ffi ja roel)ttäsfä 5 °/o:ffi, on fitä täybettä fppttä 
pibettäroä rotljalajiemme tobettifena roihottifena.

Torjumiskeinot. Kun täySfeljittynyt hyönteinen talroehtii 
fängeSfä on parasta fyntää pelto myöhään fyffyttä tai aifafin 
feroäällä ja fen jälfeen jyrätä fe raSfaatta jyrättä.
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C. Ampiaiset (Hymenoptera).

2lmpiaifitta on neljä falroomaista ftipeä, joista etufiiroet 
oroat taroattifeSti jonfun roerran pitemmät tafafiipiä. «Suuofista 
oroat pläleuroat pureroaifia ja alaleuroat fefä alahuuli imeroätfiä 
ja nuoleroaifia. 3llaf)uu(eSta on nimittäin latroaofa tiE>eäfar= 
roainen ja eläin faattaa fen aroutta nuolla hunajaa fproienfin 
fuffien pohjasta. Safaruum iS on jofo fofo leroegbettään tai 
ohuella fannalla phtgnpt feSfituumiifeen.

StmpiaiSten naaraffetta on ufein erityinen munanafetin= 
toran, jotta ne faattaroat lasfea munanfa fyroätte faSroifuboffiin 
tai jota ne rooiroat myösfin täyttää hyrränä puoluStuSafeena 
hätyyttäroiä rothottifia roaStaan.

Slmplaisten toufat oroat matomaifia, pehmeitä, roaaleita, 
jalattomia ja pienipäifiä, tai roilfaSliiffeifiä, felroäraajaifia ja 
roärittlfiä.

älmpiaifiin fuuluroat m. m. muurahaifet, mehiläifet ja fima= 
laifet. 3 h mifeHe r o a h i n g o l l i f i a  muotoja on täsfä läjitit; 
faaSfa hyönteiSlaljfoSfa roerrattain roäljäifen, mutta h y ö b y l l i ;  
f i ä  fen fijaan jonfun roerran enemmän. SBiimemainittuihin 
fuuluroat m. m. l o i s a m p i a i f e t ,  joitten joufosfa eräs pienen 
pieni muoto on ihmifelle melfeinpä forroaamattomana apuna taiS; 
teluSfa tufjohyönteifiä roaStaan. -Kyöstin luonnon taloubeSfa 
on tällaisten ampiaisten merfitpS hproin fuuri, fillä ne ylläpitä; 
roät ftettä tafapainoa, estäen toifia muotoja liiaffi fifiämästä.

25. Olhipistiäinen (Cephus pygmaeus L.)
SBiljalajtemme t ä h f i s t ä  on  p l ä o f a  f e l t a i n e n  ja fa= 

leet rthmamaifia tai on fofo p l ä o f a  fa S ro ia  f e l l a S t u n u t ,  
mutta muuten taroallista muotoa.
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MlonaSti näfee etenfin ruispelloilla terveitten, roihreitten 

olfien feaSfa fellaifia, joitten tähfä ja yläofa olfea on airoan 
taroallista muotoa ja fotoa, mutta feltainen. 3oS aufaifee tuoU 
laifen oljen pitfin pituuttaan, näfee, että fe on fifältä taimet; 
rettu tt)f)jäEfi ylhäältä alas asti läpi niroelfolmujenfin. 3 a  uur= 
roffen alapääsfä löytää itfe paljantefijänfin, pienen roalfoifen 
toufan. Kuta myöhemmin tefee täHaifen tarfaStuffen fitä fy=

roempättä tapaa toufan, ja elonfor= 
juun aifana fe jo on airoan juuren 
niSfaSfa. — Dhttta tämä fama hyön= 
teinen faattaa aiheuttaa airoan toi; 
fenlaifenfiu roian. S ähfän alaofa on 
airoan terroe, faleet ja fufatfin oroat 
fiinä roitireitä ja taroallista muotoa. 
SDIutta täljfän yläofa on airoan fel= 
täinen ja fen lifäffi muutenfin pahasti 
rotoittunut. 3yroäail)etta ei näy lain; 
faan ja faleet oroat muuttuneet piU 
fiffi, rihmamaififfi. —  Kummanfin

Äuroa 31. DlfipiStiäinen (Ce- fattaifCn , ™ urion f«a «ttoau jofo 
phuspyginaeus). Suurennettu o l f ip i s t iä iu e n  itfe tai fen touffa. 
naaras. Xoutla luonnollisesta DIfipiStiäinen on 6 — 8 mm

foogfa ja fuurennettuna. pituinen, ifopäinen, musta, tafaruu= 
Spmiofa ruista touffmeen. tniiöfa fitruunanfeltaifia poiffijuoroia. 

©e lentelee toufo— fefäfuusfa, elt niihin alfoihin fun roilja alfaa 
tetybä olfea. MaaraS laSfee roalfoifia m unia yffttetten rufiille, 
roel)uälle, ohralle, f aura He tai heittä lajeille fiten että fe pistää enfin 
munanafetintorroeHaan reijän ylimmän lehtitupen läpi ftfättä ole= 
roaan ylimpään olflniroeleefeen ja laSfee finne yl)ben munan. 
piStoffen arpi näfyy fyllä myöl)emminfin ja ofoittaa fufn pal)an= 
tefijä on ollut. 93Jutta jos fasroi on myöl)äifen lumen tai fyl= 
mieit ilmojen roaifutuffeSta myöhästynyt fehityffeSfään, on tähfä 
roielä fiffi fyroäHä, ettet pistiäinen uletufaan olfeen. ©e tefee 
ufeita onnistumattomia yrityffiä ja tärroelee fiten etfieSfään ol=
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fea faleita ja fofo tähfänftn, pistämällä reifiä tähfälapaffoon 
ja tunfemalla munanafetintorroeaan finne tänne tähfän fifään. 
«Seuraus fiitä on, että pistoffien yläpuolella olema ofa täljfää 
feHaStuu ja epämuoboStuu fellaifeffi pitfäfarroaifeffi fuin ebeEä 
on furoattu.

Dlfionteloon laSfetuSta m unasta fehittyy noin parin rott= 
fon fuluttua touffa, jofa alfaa fyöbä oljen fifäfeinää. SaroaEU 
feSti fe fulfee nimelroälistä niroelmäliin, ylhäältä alaspäin, mutta 
fe faattaa myösfin fääntyä afunnoSfaan ja palata jonfun matfaa 
tafaifin päin. S e  on yleenfä l)yroin fuffela liiffeisfään. $oS 
fitä yrittää ottaa ftinni, fulfee fe fangen nopeasti oljen fifäsfä 
pafoon. SäySfaSroaneena on touffa 8 — 9 mm pituinen, jala= 
ton, fiiltäroän roaalea, niroelroaot fyroät ja pää airoan pieni.

Päästyään  lähelle juuren nisfaa touffa roalmistaa ttfelleen 
talroiafunnon, futoo ympärilleen roerfon ja roaipuu talroiuneen. 
SBaSta feroäällä fe foteloituu ja pari roitffoa fen jälfeen fuoriu= 
tuu jo täySfel)ittynyt pistiäinen, jofa alfaa taaS etfiä fopiroia 
oraita munien lasfemista roarten.

torjumiskeinot. SUeibän maasfamme ei tofin olfipiS; 
tiäifen aifaanfaama roahinfo ole roielä nouSfut roarftn fuureffi, 
mutta fun fe ulfomaiEa on paifoteEen tehnyt hyminfin melfoifia 
roaEjinfoja, on parasta meilläfln t)eti tuhon alusfa ryhtyä ponte= 
rotin torjumtSfeinoi£)tn. Kun touffa talroehtii fängeSfä, olfityn; 
gän fifäsfä lähellä maata, faa ihminen fen helpoimmin ja roat= 
mimmin tuhotuffi fyntämällä pellon fyroältä tai polttamaEa fängen 
juurtaan myöten. Soifelta puolen tiebetään myösfin, että fe roielä 
elofuun alfupuoleEafin faattaa olla fangen ylhäällä oljeSfa. S en ; 
tähben lienee ebullista lelfata rotlja mahboEifimman fyroältä, 
joten touffa joutuu lyhteefeen, josfa fe ruuan ja f opintien olofut)= 
teitten puutteesfa pian fuolee.
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Pnitji olfipistiäifen touffaa elää maasfamme ainafin erään 

pienen Isosoma-nimifen pistiäifen touffa myösfin l)einä lajeilla, 
roaiffei fe tiettävästi roielä ole tehnyt liuomattaroaa roal)infoa.

f .  Kaksisiipiset (Diptera).
Kaffifiipifet tunnetaan helposti fiitä, että niittä on roain 

y ff i  p a r i  f iip iä . Safafiiroet oroat nimittäin niin furfaStu; 
neita, ettei niistä ole jäljellä fuin lyhyet nappulat, n. f. päriS= 
timet. Suuofat niittä on imeroäifiä ja ufein famatta pistäroäi; 
fiä. 2llahuuli on nimittäin muoboStunut imutorroeffi ja fun 
ylä; ja ala4euroat oroat ohuita, neulamaifia, rooi eläin enfin 
niittä pistää reijän, josta fe fitten alahuulettaan imee nesteitä. 
Ufeitta oroat ylä; ja alaleuroat airoan furfaStunetta ja filloin 
tietysti eläin ei rooi pistää, roaan elää nesteistä. (Sellainen on 
efim. taroattinen huottefätpänen. Kaffifiipistcn jaloisfa on ufein 
erityifet imufupit, joten eläin faattaa h i o s t i  färoettä lafia myö; 
ten, fatosfa j. n. e.

S o u f a t  oroat matomaifia, roaaleita, raajattom ia, päättö; 
miä ja muutenfin hyroiti arouttomia, mutta joSfuS myös roäril; 
lifiä ja roaruStettuja jalfatyngittä. Kotelot oroat muoboltaan 
roaihteleroia, taroattifeSti pitfulalfen pallon muotoifia.

KaffifiipifiSfä erotetaan faffi fuurempaa ryhmää, h y tty fe t 
ja fä rp ä fe t .

Hyttyset (Nemöcera).
hyttyfet oroat yleenfä pitfäfoipifia ja folaffaruumiifta. 

Suntofarroet oroat pitfänlatfia, ufeampiniroelifiä, foiraffetta ufein; 
fin hyrom fauniin tupfumaifia. 3)teenfä eiroät foiraffet pistä 
eiroätfä ime, jonfa tähben ne fiis oroat naaraita, jotfa pyrfiroät 
yninättään ja pistoittaan fefäitoamme häiritfemään.
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26. Puntarpään äkämäsääski (Oligotrophus 

alopecuri E. Reuter).
«Siemenet e iro ä t ib ä  fentäpben että ne on fp ö tp  tpp=

j i f f i .
3o  (auman on fefä meillä että ulfomaiHa tiebettp, että 

muutam at pienet ä f ä m ä f ä ä s f e t  omat fangen roapingollifia 
niinpproin roiljafaSroelHe fuin peiniHefin, mutta ei ole tarfem= 
min tunnettu, mitfä lajit teferoät tupoa miHäftn faSmiHa. 2Bip= 
boin rpptpi maamme roaltionentomoloogt tri 6 . S feu te r niitä 
läpemmitt tutfim aan ja fai filloin felrotHe, että ainafin meillä 
fuuluroat papimmat roapingon faajat airoan uufiin, tieteelle ennen 
tuntemattomiin lajeipin. Sellainen on m. m. p u n ta r p ä ä n :  
ä f ä m ä f ä ä s f i f i n ,  jonfa touffa elää puntarpääsfä (Alopecurus 
pratensis).

3tfe p e t ty n e n  on 1 ,2— l,a  mm pituinen, felfä tumman= 
ruSfea, tafaruum is punajanfeltainen, fiiroet roaaleanfeltaifet ja 
raa jat feltaifet fefä niisfä lonfat peleänrusfeat. S e  parroeilee 
fifäli' fuin tunnetaan feroäällä ja  naaras laSfee munanfa uuo= 
reUe puutarpään taimelle, josfa fuoriutuneet toufat oroat tilai= 
fuubeSfa pääfemään fuffiin fäfiffi.

SäpSfaSroanut t o u f f a  on 1,5— 1,9 mm pitfä ja 0,6 mm 
paffu fefä rööriltään mönjänpunainetr tai feltainen. S e  elää 
fufan fifäofisfa, faleitten ja pelpeitten fuojaamana. 3llfuaifoina 
fe näptäroästi fpö fiitepölpä ja tefee fidä tamalla paittaa fuffien 
pebelmöitpmifeHe, mutta isfee fittemmin fiemeneen, jonfa fe fpö 
niin tarffaan, ettei fiitä jää fuin ofa fuorta jäljelle. SBiimein 
fe foteloituu itfe täpfään faleitten roäliin.

KaifeSta päättäen on tämä roaptnfoppönteinen lerotnnpt 
pii fuurimman ofan maatamme, roaiffa fe on täpän asti jäänpt 
puomaamatta. SJfutta fun puntarpään roiljelpS etenfin fiementen 
faantia roarlen meillä on roielä roerrattain roäpäinen, ei roapinfo 
noufe roarfin fuurefft, roaiffa ppönteinen efiintpififin taroallista 
lufuifammin.

9
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Torjumiskeinot. Kun tämän lajin elintaroat eiroät ole 

roielä täyfin felroittä, on tietysti roaifeata el)bottaa fyllin tef)of= 
taita päroitySfeinojafaan. Soifet arroeleroat fopiroimmaffi paa= 
roiEa ferätä pedosta niin paljo fuin malibollista itfe Ejyttyfiä. 
S r i  6 . 3teuter taas pitää aifaista niittäm istä paraim pana k i
nona, foSfa fenfautta touffien fepityS feSfeytyy ja pelto mapbofc 
lifeSti filloin tulemana rouonna fäästyy tupolta.

KoSfa eläin talroehtii touffana ja luultaroasti myös fote? 
lona, on roarottaroa fylroämästä fellaifelta pellolta forjattua 
fiementä, josfa on taroattu tätä hyönteistä, p a ra s ta  on aina 
tutfia fiementä olfoonpa fitten fotimaista tai ulfomaista.

27. Cimotei-äkämäsääski (Cecidomyia sp .)
S ie m e n e t  e iroä t ib ä , fentäpben että tämän fääsfen toit; 

fat oroat fy ö n e e t ne p i la l le .
Sliroan famalla taroatta fuin puntarpään äfämäfääsfen touffa 

tärroelee puntarpään fiemeniä, on erään toifen äfämäfääsfen 
touffa turmellut ainafin muutamiSfa popjanm aan pitäjisfä timo= 
tein fiemeniä. Kun tätä lajia ci ole roielä tarfemmin felitetty, 
jää efityS fiitä täsfä fangen puutteeHifeffi.

SäySfaSroanut to u f f a  on noin 1 Va mm pituinen, feltaU 
fen punainen tai melfein mönjänpunainen. S e  elää pyroäsfä 
piilosfa faleitten ja pelpettten roälisfä ja fyö itfe fiementä, futen 
puntarpään äfämäfääsfenfin touffa. Kun fitä pätyyttää pypäptää 
fe äffinäifeHä KiffeeHä toifeen paiffaan, jota taitoa ei ole puntar= 
pään äfämäfääsfen toufalla. Su ltuaan  täySfaSrouifefft fe läptee 
pois täpfästä, pubottautuu maapan ja foteloituu maan fifäsfä.

SBirattiSten tiebonantojen mufaan on tätä touffaa efiinty; 
nyt ainafin ro. 1899 fangen fuureSfa määräSfä etenfin $lma= 
joella, DliStaroSfa, Seinäjoetta, MurmoSfa, Sapuatta, Kaupa=
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maila ja 3)ltE|ätmäSfä fefä jonfun merran myös MiroalaSfa ja 
SBöyriHä. Olipa fitä muutamiSfa paifotsfa niin runfaaSti, että 
fantasia täpfästä löytyi fabottatn touffia. SietyStifään fellaifeSta 
pedosta ei fiementä paljoafaan faa, jonfa täpben ufeimmat niit= 
timätfin fiemeneffi jättämänfä farat jo aifoinaan repuffi. £mo= 
mattaraaa muuten on, että marfinfin fuomaitte muofatut fylroö= 
[jeinäpeDCot färfimät papimmin.

Torjumiskeinoina fopii meneStyffeHä fäyttää famoja fuin 
yuntaryään äfämäfääsfeäfin roaStaan.

28, Vehnän äkämäsääski (Contarinia eli 
Cecidomyia tritici Kby).

Kaleet oroat f e l ta i f i a  t a i  m u s ta p is te i f i ä  ja jyroät 
f u r f a S tu n e i ta ,  jonfa fautta täpfät oroat taroallista pienempiä, 
ufein litteitäfin. —  Kaura ja roel)nä.

Säm än laatuifen roian faa aifaan nyt fyfymyffeSfä o!e= 
roan äfämäfääsfen touffa. SoiStaifeffi on fitä puomattu meibän 
maasfamme roielä pyroin roäpäifen (©SpooSfa), mutta 3lmeri= 
fasfa fe on fenfijaan fangen yleinen.

(Sää Sf i on noin 1— 2 mm pituinen, fitruunanfeltainen, 
piufan farroainen, tuntofarroet muStapfot ja filmät famettimuS= 
tat. ^eti fun roepnä ja ruis on täpfinyt, afettaa naaras fym= 
meneStä ufeampaan munaan fupunfin fuffaan. 9loin 10 päi= 
roän fuluttua fuoriutuu niistä to u f f ia ,  jotfa oroat täySfaSroui= 
fina noin 2 —3 mm pituifia, päättömiä ja jalattomia ja roäril= 
tään pelafanfeltaifia. Pyfyen faleitten ja pelpeitten roälisfä ne 
eufialufft fyöroät fiitepölyä, mutta fitten nuorta jyroää, jonfa 
faSrou täten epfäistyy.
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Sctgsfasroaneina ne pubottauturoat ennen elonforjuuta 

maapan, josfa ne talroeptiroat ja foteloituroat roaSta feuraaroana 
feroäänä. ^einäfuuSfa fuoriuturoat fitten täysfepittyneet fääsfet, 
ja naaraffet rgptyroät lasfemaan munia juuri pupjenneifiitt 
roepnän tai rufiin täpfiin.

Äuroa 32. Söefynftn äfämäfäctöfi (Cecidom yia Tritici) a naarat, 
b touffa, c foteloituroa touffa, d—e foteloita, f  fuffa touffineen, 

g fuffa, joöfa on jouffo munia.

Corjumiskeinot. 2Baifuttarotn tapa päroittää tätä fääs= 
feä lienee pellon lentäm inen piufan ennen paffasten tuloa. S iten 
joutumat m aasfa talroeptiroat toufat ainafin fuureffi ofaffi paf= 
faSten faaliiffi.
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<Sefä elintarooiltaan että ulfomitoboltaanfin oroat Clino- 

diplosis eli Cecidomyia mosellanan toufat pyroin yUäefitetyn 
äfämäfääsfen faltaifia, joten roitttaan roain fiipen.

29. Vaaksiaiset (Tipula).
©tenfin feroätfefäHä näfee p e in iä  ja ro ilja fa S ro e ja  

fu ip tu n e in a  fentäpben, että niistä on ju u r e t  p u r tu  p o iff i.
Keroäifin, jolloin aurinfo jo on fulattanut enimmän lumen 

pelloilta ja niityiltä, niin että fieHä täällä paljas multa pistäy= 
tyy näfyroiin, tapaa ufein lumella ryömimäsfä 30— 40 mm pi= 
tuifia, lifaifenparmaita, liereitä, jalattomia, pyroin ptenipäiftä 
touffia. Mäntä oroat talroeptiroia r o a a f f i a i s to u f f i a ,  jotfa 
lämmin feroätaurinfo on perättänyt talroiunestaan ja lumesta 
fulanut roefi pafoittanut ennen aifojaan jättäm ään maanfifäifen, 
mufaroan talroiafunnon.

S B aaffia iS  (Tipula-) fufuifia, pitfäfoipifia pyttyfiä ta= 
roataan meillä ainafin folme lajia roapinfoa tuottaroina. Miistä 
on faffi, n i i t ty r o a a f f ia in e n  (T. p ra tensis  L) ja fu o ro a a ff ia U  
nen  (T paludosa Mg), airoan yleifiä niityillä, roarfinfin roanpoiHa 
mätäSniityiHä. Kolmas taas, f a a l i r o a a f f ia in e n  (T. oleracea L), 
on yleinen faalimaiHa, ruis=, roepnä=, opra=, faura= ja pernepeHoiHa.

Säysfepittyneitä roaaffiaifia näfee yleifimmin lentämän 
loppufefäUä. Maaraat lasferoat filloin pienet, mustat, pieman 
fäyrät munanfa 2— 3 ypteen paiffaan maapan roiljafaSroien tai 
peinämättäitten tyroiin ypteenfä noin 200— 300 munaa fufin 
naaras. Mäistä munista fepittyy jonfun ajan fuluttua pieniä, 
liereitä, jalattomia touffia, jotfa apnaaSti fyöroät pienoja faSroi= 
juuria, ©yffyn fulueSfa ne roaiptaroat jonfun ferran napfaanfa 
ja roartturoat fiten fooUeen jo finä rouonna aifa ifoiffi. Kun 
fitten ilm at fäyroät fyffymmällä fylmiffi, maa alfaa jääptyä ja



134
luonto afettua talroilerootleen, fairoauturoat roaafftaistoufatfin 
fyroemmälle maan fifään, laittamat fiettä itfeHeen pienen fam= 
mioti ja maipuroat pian fyffyfylmten tainnuttam ina talroiuneenfa, 
josta, futen fanottu, lämmin feroät=, roieläpä josfus talrotaurin= 
foftn faattaa herättää ne eloon, roaiffa onfin roielä lunta maasfa. 
2JiyöhemmäIlä feroäällä, jolloin lumi jo on fofonaan fulanut 
pois ja m aa lämmennyt, roirfoaroat ne tobenteoHa penfiin ja 
alfaroat pitfän talroipaaston fnluttamia rooimia elroyttää al)fe= 
raHa ja runfaaUa fyömtfellä. 9le fairoaroat fäytänriä m ättään

Kuroa 33. SöaaJfiaifta tjnnä touffa ja fotelo.

juuresta toifeen ja pureroat ne poiffi. S ä s tä  on tietysti feu= 
rauffena, että fellaifet faSroit fuifituroat, roaateneroat ja fuole= 
roat pois. 3>oS nyfäifee tällaista roalfoista m ätästä, noufee fe 
helposti m aasta, touffa fun on fyönyt fen juuret poiffi.

2Jtutta roaaffiaistoufat eiroät tyyby yffinomaan maan fifäsfä 
elämään. 3)öaifaatt ja joSfuS myös pilroiftnä, pimeinä pätroinä 
pistäytyroät ne maan pinnaflefitt, fiipeäroät pitfin peinänlepteä 
ylös ja fyöroät fitä latroaSta tyroeen päin. päiroän maleteSfa 
ne pafeneroat fuitenfin uuhelleen maan fifään. 2Jfutta jos l)ei= 
nän lehti on m aistunut mafealta, ei touffa raasfi fitä fiipen
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jättää, roaan fatfaifee fen, roetää mufaanfa maanalaifeen afun; 
toonfa ja fyö fen fitten fieHä faifeSfa raupasfa fuupunfa.

p äästyään  täySfaSrouifeffi laittaa touffa lä pelle maan; 
pintaa fammion, josfa fe foteloituu. Mäin fe lepää 14— 17 
rouorofautta, ryömii fitten tafaruum iisfa olemien ofienfa arouHa 
maan pinnalle, niin forfeaHe, että yläofa fiitä tulee näfyroiin, 
fotelonapfa palleaa, ja eftin ryömii tuo pitfäfoipinen roaaffiainen.

Torjumiskeinot. KoSfa roaaffiaistoufat mieluimmin elä; 
roät roanpoiHa mätäSniityiHä, on parasta fyntää niitten tärroe; 
lemä pelto myöpään fyffyUä nurin. SEoufat oroat filloin jo en; 
nättäneet afettua talroilerooHe ja joutumat täten maan fäännet; 
tyä pinnalle, josfa linnut ja paffafet niistä pian teferoät lopun.

Sotteiroät naaraffet rooifi laSfea muniaan, pitää pellot 
fyntää peti Ieiffuun jälfeen tai antaa eläinten fotfea m aa foroaffi. 
3>oS roaaffiaistouffia on pienemmällä alalla, futen efim. puu; 
tarpasfa, tupoja tefemäsfä, fopii niitä nouffimalla päroittää. 
Säilöin oroat roarfinfin fateifet päiroät ebullifia, ftttä maapan 
tunfeutuma faberoefi pafoittaa ne noufemaan pinnalle, josta niitä 
fitten faa paremmin fäfttnfä.

Kärpäset (Brachycera).
Kärpäfet oroat enimmäffeen lypyempiraajaifia ja tanaffa; 

ruumiifempia fuin pyttyfet. Miuuten oroat niitten tuntofarmet 
airoan lypyet, 3;niroelifet.

30. Timoteikärpäset (Cleigastra flavipes Fall. ja 
Cl. armillata Zett.).

S im o te i tä p f i s f ä  näfee ifompia tai pienempiä fettastu; 
neita l a i f f u j a ,  jo i s t a  f u f a t  o roat ro a ris fe e t p o is , faattaapa 
fo fo  t ä p f ä f tn  olla a iro a n  p a l ja s .



Säm än tapaifia roaurioita on jo pitemmän aitaa huomattu 
MuotfiSfa ja Morjasfa, mutta meillä roaSta noin roiififentoiöta 
rouotta. Me aiheuturoat fiitä, että yllämainittujen pienten fär= 
pästen toufat nafertaroat puhfeamasfa olemia timotein täpfiä fiffi 
pahasti, että fufat fuoleuturoat ja roarifemat pois.

3>tfe färpäfiStä on Cleigastra flavipes muö= 
tapfo, fiiltämä 4— 5 mm pituinen. MaamaSta on 
alaofa feltainen, otfa mustapfonparmaa ja fiinä 
ifontainen fetianpunainen täplä. Maajat oroat fel= 
taifet, jalat rusfeat; fiiroet melfein lafifirffaat. 01. 
armillata on tumm anharmaa, noin 3,5 mm pituU 
nen. DtfaSfa on feltainen ja h in ta a  juoroa. 
Maajat oroat feltaifet, lonfat ja reifien tafaofa ntuS; 
tahfot. ©tiroet futen ebeHifeHä.

$o  hyroisfä ajoisfa feroäällä laSfee naaras 
m unanfa nuoriin ttmoteitaimitn, jotSfa niistä fuo= 
riutuu ennen pitfää pieniä, fitruunanfeltaifta jalat= 
tornia touffia. Mäntä tunfeuturoat timoteitaimen 
ylimpään lehtituppeen, tapaam at fieHä nuoren täh= 
fän ja lähteroät fitä jyrfimään ylhäältä alaspäin 
pitfin yhtä firoua. Sät)fä jatfaa fyllä faSrouaan, 

Kutoa 34. tunfeutuu ulos lehtitupeStaan, mutta fun fen fufat 
moteifärpänen oroat poiffipurtuja roarlferoat ne fuirotna pois. 
(Cleigastra Souffa oteSfelee roielä jonfun atfaa fen jälfeen faS= 

flavipes). 2i= roi§ ja Qieinpana tupen ja roarren roälisfä. SMutta
fania titrtotei- t̂ten §9® ä  turroaHifen afuntonfa, tunfeutuu 
lärpäfen touffa maahan ja foteloituu fieHä. Säliä  roälin onfin jo 

on tänoeCtyt. fefä fulunut loppuun, talroi alfamasfa. Kotelo 
talroehtii maan fifäsfä ja täySfeljittynyt färpänen 

fuoriutuu roaSta enfi feroännä laSfeaffenfa fe nmorostaan munia 
uufiin timoteitaimiin.

SBahingon laahusta johtuu, että fe on roerrattain roäl)äi= 
nen rehuffi aijotuSfa pellosfa, mutta f ie m e n ro ilje ly ffe lle  
fenfijaan fitä tunturoampi. 21inafin muutamisfa paifoisfa on



tällä taroatta noin 1li  jopa Vs fiemenfaboSta mennyt (rottaan, 
©tentin ro. 1900 tärroeltyi ufeisfa pohjanm aan pitäjisfä, futen 
ÄurifaSfa, ilm ajoetta, (Seinäjoetta, 2)liStaroSfa, Sapuatta y. m., 
fetä muutami§|a paifoisfa S u ru n  feubuitta, ftemeneffi jätetty 
timotei fangen tunturoasti.

Torjumiskeinoina Keneroät feuraaroat feinot tehoffaim= 
mat. Miitty tai ainatin turmeltuneet ofat fiitä niitetään heti fun 
puhfearotSfa täfjfiSfä huomaa touffien häroityffiä, tai fynnetään 
fyffyttä nurin, ©bettifeSfä tapauffesfa teSfeytyy lehtitupisfa pii; 
leroien touffien fehityS ja ne fuirouroat heinän mufana, jälfimäU 
fesfä tapauffesfa joutumat tatroehtiroat fotelot tuhon omiffi.

31. Viljalajien roalkotähkäkärpänen (Meromyza 
cerealium E. Reuter).

SBiljaSfa fyntyy ro a lfo tä h f iä .
SoSfuS aiheutuu roalfotähfäifyyS roiljalajeiSfa myös fiitä, 

että tämän pienen färpäfen touffa afuStaa oljeSfa ylimmän 
niroelfolmun yläpuoletta. Korfi on noin 2— 3 fentimetrin alatta 
toifelta puolelta jyrfitty rtffi ja haaraan laibat oroat fäännöttö= 
mästi repaleifia, jotapaitfi fiten fyntyneeSfä fuurnaSfa on run= 
faasti hienojyroäistä, feltaifenroalfoista jauhetta, toufan ulostuffia. 
Ufein faattaa forfi otta jonfun matfaa niroelfolmun yläpuolelta 
tyffänään tai roain roinoon jyrfitty poiffi.

$tfe f ä r p ä n e n ,  jofa on läheinen fufulainen faf)ufärpä= 
fette ja ohrafärpäfette, on noin 2,s— 3,5 mm pituinen, roaalean= 
feltainen, pää fauniinfeltainen, felfäfilroeSfä 3 leroeätä roaalean= 
punaifenrusfeata pituusjuoroaa. Safaruum is on roaaleanfeltais 
nen ja foristettu 3 riroittä foifeita, ruSfeita pilffuja. Safaraajojen 
reibet oroat paffummat fuin etu= ja feSfiraajojen.
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Jjjeinäfuun alfupuoleHa afettaa naaras m unia, joista fet)it= 
tyroät toufat tunfeuturoat lehtitupen ja forren mätiin. £äys= 
faSroaneet toufat omat noin 3,5— 4,5 mm pituifia, melfein mä= 
rittömiä tai nrihertäroän täpifuultaroia, liereitä, eteenpäin hiufan 
fuippeneroia ja roaruStettuja fahbeda mustalta, jotenfin ifolla, 
fouffumaifeHa teuraalla. 9te foteloitumat lehtitupen fifäsfä, aina 
main yffi touffa famasfa fasmisfa. K o te lo  on 3— 4 mm pi= 
tuinen, melfein tafapaffu, läpifuultama ja roäritön tai roaalean; 
feltaifenmihertämä.

S äm ä laji, jonfa maamme roaltionentomoloogi tri <5. 
9 tc u te r  on fetittänyt ja jofa enfiffi töybettiin meiltä, on 
ainafin roehnä; ja  faurapettoitta faanut aifaan roalfotähfiä, jopa 
fiinä määräSfä, että muutamilla mainioilla fofonaista 30 %  
faifista roalfotähfistä oli fen aiheuttamia.

Torjumiskeinoja ei roielä ole tarfemmin tutfittu. @hfä 
fellaiftna fopii ebuHifesti täyttää famoja fuin pleenfä malfotäh= 
fäifyyttä roaStaan, joista firjan lopuSfa on tarfempi felontefo.

32. Olkikärpänen (Chlorops taeniopus Meig.)
D h ra n  t ä h f ä  pyfyy f u l j e t t u n a  le h ti tu p p e e n , jo fa  

on  r o o im a f f a a s t i  tu r ro o n n u t,  ja fofo fasroi on paljon ly= 
hyempi muita.

2JtonaStt näfee ohrapettoiHa lyhyitä taimia, joitten pituuS= 
faSrou on fesfeytynyt, joten folafan oljen afemaSta on fyntynyt 
omituifen näföinen, m atala fääpiö. KaSraiSfa ei näe tähtää 
enfinfään tai pistäytyy fiitä ainoastaan ofa näfyroiin puoleffi 
auenneesta lehtitupesta, jonfa latroaofa on fpiraalimaifeSti fier= 
tynyt fofoon. Kun aufaifee täHaifen roiaHifen lehtitupen, näfee 
tähfän fyljeöfä ufetta jyroiä jofo fofonaan tai ofaffi futistuneiffi
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tai fyöbyifft Sähfän toarfi on fään= 
nöttömästi m utfistunut ja fen yhtä 
fylfeä myöten fulfee tätyfän juuresta 
ylimpään niroelfolmuun fyroä ruS= 
feaf)fo, alaspäin yhä laajenema 
uurna, jonfa pohjatta on 6— 7 mm 
pituinen, jalaton ohrafätpäfen touffa.

3tfe f ä r p ä n e n  on noin 3— 4 
mm pituinen, fiiltämän feltainen, 
paitfi tuntofarroet, folmto pääsfä ja
3 leroeätä pituusjuomaa punafen= 
feltaifeSfa feljäsfä, jotfa omat mustia.

Äemätfefättä, taroallifesti fefä=
fuun alusfa, lenteleroät talroef)ti=
neiSta foteloista fuoriutuneet färpä=
fet ohrapelloilla. Maaraffet lasfe=
roat roalfoifet munanfa yffiteflen
nuorien ol)rataimien lehbtHe lähelle
lehtituppea ja  roalitferoat tällöin fel-
laifia oraita, joilla täljfä on roielä
fyroäHä Iel)titupeSfaan. Muori fel=
lanroalfoinen, läpifuultaroa touffa
ryömii lehtitupen fifäfiroua myöten
alaspäin, foljtaa täljfän ja alfaa
fitä imeä. 3tuffa=aif)eita imien fe
fulfee ypä alaspäin, jolloin tietenfin
fen tielle fatturoat täl)fylät furfastu=
roat, ja ryhtyy nyt tähfäroarteen
fäfiffi. £äl)än fe fyö uutteen, jofa
fäy fitä fyroemmäffi ja laajemmaffi, Kuroa 35. Dfjrafärpänen (Chio
futa ifommaffi touffa faSroaa, ja roPs taeniopus). D^ran otas,
pääfee pOä taroatta lähelle ylimpää ‘“ f  ^ “^ f e u  touffa ou ' , ; teljngt norn muobottomafft.ntroelfolmua. Moin heinäfuun alfu= @en roiereäfä itfe Wtpätlen
puoleEa on touffa täysfasroanut, ja fotelo Iiiulan murennettuna.
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Kuroa 36. Dfjra, 
joSfa t)lin tef)ti= 

tuppi on niin 
aroattu, että ftfäl» 
tä näftjt) fuurna 

ja turmeltunut 
täf)fä.

lieriömäinen, feltaifenroalfoinen ja 6— 7 mm pU 
luinen. 9?yt fe muuttuu foteloffi, jofa on lit= 
teähfö, 5— 6 mm pituinen, feltaifenruSfea ja päi= 
hinfä päin fuippeneroa. Kotelo lepää jofo uur= 
teesfa tai lehtitupen fifäpuoletla tät)fän rotetesfä.

9ioin 3 roiiffoa foteloitumifen jälfeen, eli 
fiifi meillä elofuun loppupuolella tai fyysfuun 
aluSfa, fuoriutuu foteloista toinen fufupolroi, n. f. 
fy f fy fu fu p o lro i  färpäfiä. Säm än naaraffet 
laSferoat munanfa fyySroiljan roaStafohonneiHe 
oraille. Kuoriutuneet toufat tunfeuturoat lehti; 
tuppia myöten taimen fifään itfe nmrfifilmuun, 
josfa talroehtiroat. Niitten aifaanfaama roahinfo 
ilmenee roaSta feroäällä, jolloin oraat turpoaroat 
ja lopettamat pituuSfaSrounfa. Serroeitten naa= 
purifaSroien jatfaeSfa fasroamistaan joutumat 
roioittuneet tiheäsfä peHoSfa pian roalon ja ilman 
puutteefeen ja fuihturoat ennen pitfää fofonaan.

Suuri fenfautta, että roioittuneet oraat jää: 
roät terroeitten forfien peittoon, pyfyroät ne l)eU 
posti huomaamatta, joten roalyngon fuuruutta on 
maifea m äärätä. SBarmaa fuitenfin on, että 
ohrafärpänen faa rouofittain ainafin fuurimmasfa 
ofaSfa maatamme melfoifta roahinfoja aifaan. 
Sasfeepa tri @. Meuter ro. 1903 ufeiHa Uuben= 
maan ja S u ru n  läänin ohrapelloilla fofonaista 
15— 20 % ' ohranforfista täm än färpäfen roioit= 
tamiffi. SBaiffa pelto näyttääfin ulfopuoIifeSti 
fangen fauniilta, huomaa fiinä fuitenfin lähetn= 
min tarfaStaeSfa joufottain jofo fituroia fääpiö= 
faSroeja tai feSfen aifojaan fehityffenfä lopetta; 
tteita oraita. 31inoaStaan aniharrooin fyntyy tä= 
män färpästoufan roaifutuffesta peltoon fuurempia 
laiffuja M htuneita taimia.
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Torjumisheinot. paraiten  onnistutaan roälttämään opra= 

färpäfen tupoa fiten, että opta fylroetään niin aifaifeen, että 
oraat oroat ennättäneet fepittyä jo joffeenfin pttfätte färpästen 
lentoajafft, joten ne paremmin faattaroat feStää touffien tefemän 
roapingon, ja että fyySroilja fylroetään mapbottifimman myö= 
pään, niin että färpäfet jo oroat ennättäneet lasfea munanfa 
muille faSroeitte. Kun pelto pibetään fyllin rooimaffaaSti lantioi; 
tettuna, faSroaa olfi niin nopeasti, että toufan afuma täpfä 
roäfifinfin roapautuu tupeStaan, jolloin touffa paljastuu ja fuo= 
jatonna ennen pitfää joutuu furman omaffi.

SBaltionentomoloogbnme fuofittaa myösfin feuraaroaa ta= 
paa: puonommatta fiemeneHä fylroetään jonfun aitaa ennen roar= 
finaista fytroöä muutamia fapeita farfoja poufuttelemaan rnunU 
roia färpäfiä laSfemaan munanfa fifäläifitte oraille. 3ofu roiiffo 
myöhemmin fynnetään fitten fyroään nämä farat, joten niisfä 
löytyroät toufat ja mapboflifeSti roielä fuoriutumattomat munat 
pautauturoat maan fifään ja fuoleroat. ÄoSfa färpäfet fyffyttä 
näptäroästi laSferoat munanfa etupääsfä aifaifemmin fylroetyitte 
roainioitte, jää täten pääofa peltoa, jolle fylroetään myöpemmin, 
raupaan ainafin näitten pyönteisten tupotöiltä. Pyyntifaratfin 
eptii fyttä roielä fylroää uuhelleen.

33. Kahukärpäncn (Oscinis frit L.)
Dpran ja roarftnfin fauran nuoret oraat oroat pienifaS= 

rouifia, p e n f o i t tu n e i t a  ja tu r ro o n n e i ta  ty ro eS fään , tai 
t ä p f ä t  ja rö y p y t r o a l f o tä p l ä i f i ä  ja ty p jä t  jy ro ä t ru S ; 
f e a p i l f f u i f i a .

©tenfin SanSfaSfa ja <SaffaSfa on tämä pieni färpäslaji 
tepnyt roiime rouofina melfoifia roapinfoja. 3 a  pyroin toben; 
näföistä on, että fen aifaanfaam at roauriot meibänfin tnaaS=
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famme otoat paljon fuus 
remmat fuin yleenfä lu u t  
laan, fillä pienuutenfa ja 
huomaamattoman elämän: 
fä fautta fe helposti pyfyy 
maamiehen filmiltä falaSfa. 
©e on fitäfin turmiotti; 
fempi fun fen hänrityö 
ulottuu niinhyroin femät= 
fuin fyySmiljaanfin ja fun 
fe efiintyy rouobeSfa ufeam= 
pana fufupolmena, joten 
famaa faSroia faattaa hä= 
tyyttää ufea, eri asteitta 
olema touffa. Kun f auran; 
miljelyS meillä yh« «mittaa 
alaa, on maanmiljelijöitten 
entistään enemmän pibet= 
tämä filmättä tätä färpäS= 
lajia.

3tfe f ä r p ä n e n  ou 
2— 3 mm pituinen, fiiltä= 
mänmuSta, harmaafiipinen 
ja muStaraajainen, paitfi 
jalat, jotfa omat feltaifet. 
©e lentelee folmena fufu= 
polmena muobeSfa. @n; 
fimäinen eli fe ro ä tfu fu s  
p o im i lentelee tuosfa tou; 
fofuun feSfimaiheitta, jopa 
aifaifemminfin. Maaraffet

Kuroa 37. Kaura jonfa fa*ufärpäfen touffa ^ fe m a t  fittoin punertamat 
on faanut noin toerfoamaan. 0en nriereöfä w u n a n f a  pffttcHcn futt)i-

itfe förpänen ja fotelo fnurennettnna. n u ij a n  nuoreen Otaafeen,
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josfa fuoriutuneet toufat peti fyöroät itfenfä oraan meperoitn 
fifäfuboffiin. ^3af)imma§fa tapauffesfa fe fyö lefyben poiffi ja 
turmelee roarren latroan, joten oraan feljityS feSfeytyy. DraS 
jofo fofonaan furfaStuu tai jää lyhyeffi, haarautuu ja turpoaa 
tyroesfään. 3oSfuS faattaa juuresta fasroaa firouroerfoja, jotfa 
teferoät fortta, roieläpä täf)firoälfin, mutta fettaifet täf)fät jääroät 
aina pieniffi ja f)en= 
noiffi. Sädäroälin on 
touffa tuEut täySfaS: 
roaneeffi, 3— 4 mm 
pituifeffi, feltaifenroafc 
foifeffi, ja fotetoituu 
oraan fifäsfä, airoan 
läfjeHä m aanpintaa, 
taroaUifeSti Ief)titup= 
pien roäliin rusfean= 
roärifeffi, noin 2 mm 
pituifeffi f oteloffi. 9loin 
puoliroälisfä fefäfuuta 
fuoriutuu näistä fote= 
loista färpänen, jofa 
f e f ä f u f u p o l r o e n  a 
lentelee muutamia päi= 
roiä fynnyinpeHodaan.

Mäihin aifoit)in
on furoiroilja ehtinyt „.... , fiuroa 38. Äauran rötjtjt), jonfa fahufärpäfen nttn pttfatte, että tat,= touffa on turmellut,
fiminen jo on alfanut
tai pian alfaa. Äun nyt oraille lasfetuista m unista fet)ittyy 
taas färpästouffia, fäy niitten aifaanfaama roalynfo roieläfin 
tunturoammaffi fuin feroäällä. ©itiä fun nuori touffa ryömii 
ylimpien testien roälitfe alas fiiljen loiltaan, misfä feljittyroä 
täljfä fijaitfee, fairoautuu fe tämän fifään ja fyö fen tyhjäffi 
jättäen jälfeenfä roain ruSfealjfoa jauhoa. S a i jos täljfä jo on
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puhjennut, tunfeutuu fe fepittymäsfä olemiin jtjroiitt ja imee 
niistä maitoneSteen tuimiin. UlfopuolifeSti ei näisfä juom aa 
m uuta mammaa fuin että omat ruSfeatäpläifiä, mutta fyffyttä 
puibesfa ne joutumat tyhjinä ruumenien jouffoon. Soijinaan 
toufat lasfeuturoat alaspäin itfe faSmin roarteen, leptien ja tup= 
pien mätiin, ja imemät ftettä ylimmän nimelfolmun mafeata neS= 
iettä, josta on feurauffena, että täpfän fe()ity§ fesfeytyy ja fyn= 
tyy, marfinfin feroätroiljaSfa, ro a l f o tä h f iä .  Moin toimen roiifon 
fuluttua on touffa täySfaSrouinen ja foteloituu olinpaiffaanfa 
täpfään tai roarren fifään.

@lo—fyysfuusfa fuoriutuu foteloista fyffy= 
eli ta lro ifu fu p o lro i ,  jofa afettaa munanfa fyys= 
roiljan juuri nouSfeitte oraille. Miistä fepittyneet 
toufat fyöroät itfenfä faSroaroaan roarfiftlmuun ja 
eläroät ftettä, futen feroätfufupolroen toufat. Sal= 
roepbittuaan fuoriutuu foteloista feroäällä taas 
feroätfufupolroi, jofa afettaa munia rouoroStaatt 
furoiroiljan roaSta nouSfeette oraatte.

Kuten ebellifeStä näfyy roapingoittaroat tä= 
män färpäslajin toufat fefä fyyS; että furoiroiljaa, 

Äu»a39. D^ran roieläpä jälfim äistä monetta eri taroatta. Softn 
j^miä jotta fafju= täsfä olemme efittäneet ifäänfuitt färpänen Iente= 
färpäfen touffa njTOnn määrättyihin aitoihin fefäStä. M in ei 

°h )^ if^ t °^e ^u'l en âan lQita, fittä itfe aftasfa tapaa pel= 
loitta ytjtaifaa fatffia eri asteita. S aattaapa  fa= 

maSfafin faSrotSfa olla ttiinpyroin munia, fuin nuoria touffia ja 
foteloitafin. Kun toufat fen lifäffi efiintyroät ufetnfin pyroin 
fuurisfa joufoin, arroaa, että roahinfo fäy fangen tunturoaffi.

T o rju m isk e in o is ta  on epäilemättä tättefin färpäslajitte 
tärfein fe, että feroätroilja fylroetään mapbottifimman aifaifin, 
jotta oraat olifiroat jo fyllin rooimaffaita feStämään touffien 
pyöffäyStä. Soifeffeen on pyroä pitää peltoa rooimaffaaSti lan= 
noitettuna ja folmannefft afettaa feroät= ja fyysroiljat mapbottU
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fimman fauroaS toifistaan. $oS pelto on pyroin papasti tur= 
meltunut ja on fyytä pelätä, että famattaista päroityStä jatfuu 
roielä feuraaroanafin rouonna, epbottaa ptof. J r  a n i  feuraaroaa 
feinoa. ©yysfuun alusfa fynnetään roaSta leifatuUa feroätrotlja= 
pellolla muutamia roafoja, jotpin fylroetään ruista. ^Sian nou= 
feroaan ruisoraafeen laSferoat npt fen pellon färpäfet munanfa, 
ja fun roaot jonfun aj|an fuluttua uuhelleen fpnnetään, jouturoat 
m unat ja toufat fiten tupon omiffi.

10



Hämähäkkieläimet (Arachnida).
^ämäpäffieläimet eroamat peti enfi filmäyffettä pyönteifistä 

fiinä, että niittä on neljä niroelifäStä raajaparta, jotaroaStoin 
pyönteifittä on niitä roain folme, fefä fiinä, ettei niittä ole tunto; 
farroia enfinfään. ^pää ja feSfiruumiS oroat aina yptyneet ni= 
roelettömäffi eturuumiiffi. Safatuum tS faattaa olla jofo niroeli= 
nen tai niroeletön. ©läimet pengittäroät jofo ilmaputfitta tai 
laajenneitta Umaputfifeupfoitta ja ruuanfulatuSfanaroaSta fäy 
ufein firouputfia etenfin fäyntiraajojen fifään. SaroattifeSti niittä 
ei ole m infäänlaista muobonroaipboSta.

jQämäpäffieläimiStä oroat roain n. f. p u n f i t  roapinfoa= 
tuottamia faSroifitnnatte. Me eroamat muista pämäpäffieläimistä 
fiinä, että niroeletön tafaruumiS on faSroanut eturuumiin fanSfa 
ypteen. «Suuofat oroat taroattifeSti pistäroäifiä ja imeroäifiä. 
hengitys tapaptuu puofoSten tai ipon läpi. ju n te itta  on jon= 
fttnlainen muobonroaipboS, ja toufitta on folme raajiapatia. 
3)Ieenfä ne oroat pyroin pieniä eläimiä.

Viljapunkki (Tarsonemus cuimicolus E. Reut.)
3 ) l ä f o r f i  ja t ä p f ä  tai r ö y p y  on  f u i p t u n u t .
3)li fofo fefän, feroäästä fyffyyn faaffa tapaa muutamitta 

peinälajeitta, futen timoteitta, ylimmän leptitupen fifättä ylimmän 
niroelfolun yläpuoletta pienen pientä pttnffeja, jotfa fuuluroat
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täpän lajiin, ja faaroat aifaan roalfotäpfäifyyben fen fautta, että 
imeroät forren pehmeätä niroelfolmun yläpuolella oleroaa ofaa, 
jofa fiitä fuiptuu ruSfeapfoffi fuibuffi.

K o i r a a t ,  joita yleenfä on roäpemtnän f utu naaraita, 
oroat ruum iiltaan pitfulaifia fefä roaruStettuja lufutfiUa parjaffilla. 
M a a r  a f  f et oroat leroeämpiä, melfein munanfoifeita. Kumpa= 
feUafin oroat fuuofat fepittyneet imemistä roarten. S o i t f a t  omat 
6=raajaifia, foifeita, fuperafelfäiftä.

Maaraffet laSferoat roerrattain ifot munanfa yffitellen tai 
2— 4 ryhmään forrelle lehtitupen fifäpuoleEe. jo n fu n  ajan fu= 
luttua fepittyy niistä touffia, jotfa eläroät famaten fuin emon= 
fafin faSroin nesteitä imemättä. SBaipbettuaan napfanfa ne fitte 
muutturoat 8;jalfaififfi täySfepittyneiffi punfeiffi.

S r i  @. M e u te r ,  jofa tämän lajin on tieteellifeSti felittä= 
nyt1), arroelee että niinpyroin foiraffet fuin naaraffet talroeptiroat. 
DJuuten pyfytteleroät ne fofo fefäfauben famalla ruopolla, josfa 
oroat fepittyneetfin. 3 n fangen ufein taroataan fefä munia että 
touffia jatäySfepittyneitä punffeja famaan aifaan, jonfa täpben 
oli roaifeata faaba felroille, fuinfa moneSfa fufupolroesfa eläin 
efitntyy rouobeSfa. KaifeSta päättäen on fillä ainafin ufeampta 
fuin yffi fufupolroi fefäsfä.

©räStä läpeiStä lajia, Tarsonemus spirifex, on taroattu 
ufeisfa KeSft=@uroopan maisfa ja @telä;9tuotfiSfa f a u r a  a pätyyt= 
tämäsfä. KoSfa rooi olla mapbotlista, että fe ilmestyy meiUefin 
tupojaan tefemään, lainaan täpän muutamia tri @. M e u te r in  
laufeita2):

„@airaStaroa faura on puomattaroan lypytfaSrouinen ja 
peifoSti fepittynyt, leptitupet oroat turroonneita ja puncrtaroia; 
röypy ulfonee parrooin leptitupesta ja on filloin puonosti fepit= 
tynyt, ainoastaan parrooilla ja puonoiHa täpfylöiHä. Ufeim=

x) „3)ie 2Seifaäl)rigfeii ber SBiefengräfer in  ginlctnb" fin). 7 7 — 83 .
2) $ertom u3 tuf)of)r)önienten efiintymife^tä 8uom e3fa nmonna 1 904 ,

fin). 6 ,
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misfa tapauffisfa pgft>g röyhy ylimmäifen lehtitupen ympäröi: 
mänä ja —  mifä on tälle tuhotaroatte erifoista —  yläforfi on 
turroonneen letjtitupen fifäsfä enimmäffeen ruuroifierteifenä. $tfe 
tuhoeläin, jofa on let)tilaroan fifäpuoletta, on paljaatta filtnättä 
tuSfin Intomattaroisfa".

C o rju m isk d n o is ta  on huomattaroaa famaa fuin peinä=  
p u n f i s t a .

35. Hdnäpunhhi (Pediculoides graminum E. Reut.)
MiittyheiniSfä on r o a l f o t ä h f i ä .
SuoSfa fefäfuun lopuSfa tai tyeinäfuun aluSfa eli fittotn 

fun peinät juuri alfaroat tunfea forttanfa efitte ylimmästä Ief)ti= 
tupesta, tapaa forren ja lehtitupen roälisfä ylimmän tai lähinnä 
ylimmän niroelfolun yläpuoletta airoan pieniä p u n f f e j a, jotfa 
fuuluroat tähän lajiin.

Säysfehittynyt punffi on melfein paijaatte ftlmätte näfy= 
mätön, 0,i8— 0,27 mm mittainen heleänfeltainen ja roaruStettu 
lufuifitta roahrooitta ha t ia^ H a- pistäm ättä teräroittä fuipoitta 
leurooittaan fortta ja imemättä fmaroaSta faSroineStettä, faaroat 
ne täm än fohban futistum aan ofjuefft, ruSfeahfoffi fuibuffi, jo= 
ten nesteen noufeminen forren yläofaan estyy ja tähfä fuihtuu 
ja fettastuu. Kun tällaista tähtää nyfäfee, fatfee futistunut 
fohta helposti, ja tähfä tai röyhy irtautuu. Saroattiftmmtn ta= 
paa famaSfa faSroiSfa roain yhben tai pari eläintä, mutta toifi= 
naan niitä faattaa olla ufeampiafin, jopa 10— 12:ftn.

p iu fan  myöhemmin fefättä löytää niinifään niroelfolmun 
yläpuoletta jo paljaattaan ftlmättä haroaittaroia, melfein roefifirf; 
faita tai roalfeahfoja, raffomaifia muoboStuffia, jotfa oroat täl= 
laifen punfin äärettömästi turroonnut naaras. SBarfinfin fen 
tafaruumis on airoan huomattaroasti paifunut ja fifältää fuuren
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joufon (faffifataafin) munia, joista fufitt on melfein yhtä fuuri 
h iin ’ fofo heinäpunffi taroallifisfa oloisfa. Mäitä munia naaras 
ei laSfe forreHe, maan ne alfaroat fehittyä jo emon ruumiisfa 
ja muobosturoat toufiffi, joilla on folme paria raajoja: Me 
pääferoät ulos turoin yffinfertaifesti fiten, että emon ruumis 
halfeaa. jo n fu n  aifaa nuoret toufat liiffuroat roapaaSti ym= 
päri, mutta pian nefin paifuroat ja tuleroat liiffumattomiffi. 
Myt tapahtuu toufan nahan fifäsfä merfiHifiä muutoffia. ©teliä 
fehittyy uufi eläin, jolla on neljä paria raajoja, futen roarfu 
naifiHa punteilla, mutta jofa ei ole fuitenfaan roielä futoSfyfyU 
nen. ©e riffoo ympäröimän touffanaf>an ja ohuen falroon 
päästen fiten roapaaffi, ja m uistuttaa paljon naarasta. Säm än 
asteen yfftlöistä fehittyy fitte myöhemmin fefä foiraffia että naa= 
raffia. $oSfuS faattaa jo emon ruumiisfa fehitys fulfea yli 
touffa=ajanftn, joten fyntyroä eläin on fuoraStaan 8=raajainen, 
roaiffei filti roielä täyfin fiitosfyfyinen.

Koiraffet eroaroat pitfulaifista naaraffista lyhyytenfä ja 
fuuremman leroeytenfä fautta; pää niillä on airoan pieni, nup= 
pimainen, ilman fuuofia; ruumiin tafaofa on hiufan pitentynyt. 
pleenfä efiintyy foiraffia roaSta myöhemmin fefäHä ja fitloinfin 
hyroin harroalufuifina, roain noin 5— 13 %  eläinten fofo lufu= 
m äärästä.

MaaraffiSta, jotfa fyntyroät ebellä furoatulla taroaHa, pai= 
fuu ainoastaan ofa, mahbottifeSti roain ne, jotfa foiraat oroat 
hebelmöittäneet. Miitten lufuifista m unista fyntyy fitten taas 
touffia j. n. e. 3 a  fun fofo fufu elää fiHä lastoilla, jolle en= 
fimmäinen emo fattui pääfemään, noufee loisten lufum äärä Ioppu= 
fefäHä jo fotoihin jopa tuhanfiinfin.

Koiraffet, joilla ei ole fuuofia enfinfään, fuoleroat pian, 
mutta naaraffet, jotfa näyttämät eläroän pitemmän aifaa, taU 
roehtiroat josfafin fuojaifesfa paifasfa forren ja lehtitupen mä' 
lisfä. ©euraaroana feroäänä ne fäyroät taas heinän forren 
fimppuun ja lifääntyroät fuunnattomaSti.
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£>einäpunffi on turoin laajalle leroinnyt maasfamme ja 

fun fe hätyyttää niinliymin roiljaa —  ainafin fauraa —  fuin 
heiniäfin ja aiheuttaa niisfä roalfotähfäifyyttä, on fitä pibettäroä 
fangen roahingoUifena hyönteifenä. <Se ei roalitfe lainfaan ret)u= 
faSroia, roaan tyytyy melfetnpä mihin heinälajiin taftanfa. 2)htä 
roähän fe huolii fiitä, miUaifetla paifaUa rehufaSroi faSroaa, fiHä 
fitä taroataan fefä fitiroitta ahoilla että foSteida niityillä ja mnv= 
joifisfa IcljboiSfa, roarftnfin niittäm ättä jääneillä tie; ja ojaroar; 
fitta fillä on erinomainen tilaifuitS feroään tultua leroitä niityille 
ja metfiin.

Imomattaroaa on myösfin, että tätä lajia on taroattu 
tähfättömisfä timoteifappnlcisfa, joisfa päätölel)ti oli faanut 
färfiä fen pistoista ja nuoren tjctnän faSrou fiten ehfäistynyt 
fesfen aifojaan.

T o rju m isk e in o is ta  fefä tätä että muitafin pieniä punf; 
feja roaStaan firjoittaa tri <S. M e u t e r feuraaroaa1): „<Se feiffa 
että Pediculoides graminum elää fofo fefän famalla forreHa 
—  lehtitupen fifäpuoleHa ylimpäin niroelfolmujen yläpuolella —  
ja fe tofiafia, että fe fefän fulueSfa faa fyntymään äärettömän 
lufuifan fifiömäärän, jofa myösfin afuu famasfa paifasfa ruo= 
hon fortta eifä fiirry toifeUe forrelle, opettaa meitä fuinfa ääret; 
tömän tärfeätä on, ettei ainoatafaan roalfotähfäistä ruol)onfortta, 
faSroafooitpa fe fitte roarjmaifeBa fylroöniityHä tai mäfiniityllä, 
peHonpientarilla, ojaroarfiHa y. m. faa jättää paifoilleen. 3 a  
tämä fosfee fefä roarfinatfia rehufaSroeja että faiffia heinätajeja. 
Miinpä näfyroät juolaroehnän tähfät oleroan oifeita Pediculoides 
graminumin fiitoSpefiä; roaiffa tofin ei lifimainfaan faiftSfa 
roaan ainoastaan h^raoisfa roalfotähfäfaSroeiSfa ole mainitun 
punfiit tiineitä naaraita, ofottaroat nämä forret meille, misfä tuo 
ufein ääretön Pediculoides graminumin (ifääntyminen tapat)= 
tuu tahi ainafin misfä fe on obotettaroisfa."

x) ftcrtomuö tuf)D[)t)öntt'istcn efiinti)mifeötä ©uomeSfa rouonna 1899, 
firo. 27.
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36. Olkipunkki (Rhizoglyphus echinopus Murr.)

Korfi on f e l l a s t u u u t  m a a s t a  a s t i .
(Stenfin fauraSfa, mutta myös rochnäSfä, rufiisfa ja ol)= 

raSfa, on lamattu tuoSfa elofuun aluSfa maasta lähtien fetta§= 
tuneita forfia. Sufuifimmin on tällä lamalla tärroeltyneitä oraita 
pettonpientariUa.

Kun lähemmin tarfastaa tuottoista orasta, näfee fen juu; 
ren niSfaSfa airoan maanpinnan tofaSfa pienen ja fäännöttö: 
mästi roioitetun fol)ban, jonfa roaifutuffeSta fitten forren ala= 
ofa on taroattifeSti ruSfettunut ja fofo pläofa fettaStunut. $tfe 
roioituS m uistuttaa jonfun roerran m a a f i r p u n  (P h y llo tre ta  
v ittu la ) tefemää jälfeä, mutta eroaa fiitä fiinä, ettei oljen tyrni 
ole ontto, roaan täyteläinen, joSfin furfaStunut ja alta itfe l)aa= 
rooituS l)ymin epäfelroä. ©itäpaitfi lamataan alimmisfa lel)ti= 
tupisfa melfein fäännöttifeSti ufeita fappaleita itfe roal)ingon 
aifaanfaajaafin, noin 0,5— 0,2 mm mittaista punffia.

Dlfipunffia on ulfomaitta taroattu itfeisfa faSmeiSfa ja fe 
af)bistaa niinhyroin juuria fuin maanalaifia ja maanpäättifiä 
roarfia, mutta roiljalajeisfa fitä ei ole taroattu muuatta fuin 
meillä. @en leroenemistä SuomeSfa ei roielä tarfemmin tunneta, 
mutta fun fe faattaa tulla toimeen niin monenlaifitta faSroeitta, 
ei liene epäilemistä, että fe fyttä elää meillä muuattafin fuin 
Paraifisfa, joSfa tri <5. 3 fe u te r  on fitä lamannut fefä roilja; 
lajeisfa että muutamisfa roiljelemättömiSfäfin faSroeiSfa.

37. Hkämäpunkki (Eriophyes cornutus E. Reuter 
ja E. tenuis Nai.)

^einälajeisfa on r o a l f o t ä h f i ä .
S äm ä punffi, jonfa tri @. 9 ? e u te r  on l)iljaffoin felittä= 

nyt, on lamattu fefä ©telä=@uomeSfa että pohjanm aatta, joten fe 
näyttää oleman jotenfin laajalle leroinnyt maasfamme.

<r
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@e elää lehtitupen ja forren roälisfä imien niroelfolmun ylä= 

puolella oleroaa pehmeätä ja mefieroatä forren ofaa ja faaben 
fiten aifaan täljfän tai röghpu roaalenemifen. 3 a  fun fe mo= 
nastifin elää ifoisfa joufoisfa, fofonaista 4 0 — 50 famaSfa for= 
resfa ja ufeihin oraihin leroinneenä, faattaa fitä hynmtlä fgt)Uä 
pitää tobettifeita roaljinfoeläimenä. pienuutenfa fautta ptjfgg fe 
futen muutfin roal)tngoHifet punffilajit hpurin fuojaSfa if)mifen= 
fin fatfeilta ja pääfee fiten fitä paremmin leroiämään, jos olo= 
ful)teet roaan muuten oroat ftHe fuotuifia.

Corjumiskeinoista on huomattaroa famaa fuin h e i n ä ;  
p u n f f i a f i n  roaStaan taisteltaessa.

38. Cehtipunkki (Tetranychus tetanus L.)
heinän l e h b i s f ä  on r o a a l e i t a  t ä p l i ä .
Mäitä pieniä, 0,5 mm mittaifia, feltaifia, punertaroia tai 

roihertäroiä punffeja on joinafuina rouofina taroattu aifa run= 
faasti ja ufeaHa eri faSroiHa. Me pgfrjtteleroät taroattifeSti lei); 
tien a l a p u o l e l l a  hienon, h a ra a n  roalfeahfon fuboffen fifäsfä 
ja imeroät fieltä lehteä, jofa niisfä fohbisfa fuihtuu ja roaale= 
nee. Kun täEaifen fuboffen riipafee pois, tapaa fen fifällä niin 
haroin tärisfehittyneitä punffeja, fuin nahfoja, m unia ja u!oS= 
tuffiafin.

Corjumiskeinot. ©läimen faa joffeenfin tarffaan häroite= 
tpffi ruisfuttamafla huolellifeSti fen afumiHe faSroeitte paloöljy  
liuroosta tai fplmää roettä. SBartnuuben rouoffi on ruisfutus 
uubistettaroa jonfun ajan fuluttua.



Katsaus taistelukeinoihin peltoja ja niittyjä 
vahingoittama hyönteisiä ja sieniä nastaan.

$oS meneStyffellä ta llo ta a n  taistella ebeEä turnattuja fie= 
niä ja eläimiä roaStaan, täptpp toiminnan eljbottomaSti fäfittää 
fefä t o r ju m i S ;  että h ä r o i t t ä m i s f e i n o  ja . £eti fun f)uos 
maa peHoSfaan tai niitgSfään roatjingottifia faSroeja ja fieniä, 
pitää rgfjtgä ponteroiin häroitgSfeinoiljin, fidä ettei niityin ajoisfa 
njtyb^tä, faattaa tuho ennen pitfää leroitä nttn laajalle ja paifua 
niin roaltaroafft, ettei iljtniärooima fitä enää ftjfene feifauttamaan. 
3 a  jo§ on roätyäfenfään pelfoa, että jofu turmiollinen fasroi tai 
eläin matybottifesti rupeaa tuhoja tefemään, on faifin rooimin 
foetettaroa faaba oIofuf)teet tuhoojalle niin epäfuotuififfi fuin 
matybottista, jottei fe faift paiffafunnaUa jalanfijaa.

©rittäin tärfeätä on, että roiljelqSmaat pibetään fopiroan 
r o o i m a f f a a s t i  l a n n o i t e t t u i n a ,  jotta faSroit fgfenifiroät 
fuuremmalla meneStgffellä feStämään tuljoojienfa ^öffä^fftä. 
©amatta on mgösfin foetettaroa huolehtia, ettei pelto tai niitty 
pääfe liiaffi fostumaan tai fuiroumaan, fillä fumpafesfafin ta: 
pauffeSfa färfiroät fiitä faSroit ja heiffoneroat fiihen määrin, että 
fitten tuf)ofieni tai =eläin faa ne roerrattain roäf)äifelläfin roioit= 
tamifeUa furfastum aan. Sofin tuhoojiHefin fopiroan foSteat maat 
oroat ufeimmisfa tapauffisfa ebullifimmat, joten niitten fefiitgS 
onnistuu paraiten juuri feHaifilla feubuiHa, mutta faSroit meneS= 
tgroät niisfä roieläfin paremmin, jopa niinfin paljoa paremmin,
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että tuf)ofieni tai =etatn faa niistä fuuren ofan tjäruittääfin ja 
fasroi fpfenee fittenfin toipumaan ja tefemään tyebetmän.

9JipöSfin on pibettäroä roaaria fiitä, että f ie m e n  on  t ä t ; = 
f i n  p u h b a S ta  ja  t e r r o e t tä ,  foSfa monasti faattaa fätjbä 
niinfin, että turmioHifia faSroeja ja eläimiä juuri fiemenen mu
fana tulee leroitetpffi pellolle. SÖJonia tauteja roaStaan oroat 
mpöSfin jotfut roiljelpSfaSnrilaabut feStäroämptä fuin toifet, joten 
fitäfin feiffaa on pibettäroä filmällä.

Soifinaan auttaa tuhoojia roaStaan taiStetteSfa fiemenen 
t i t y e ä mp i  f p l r o ä m i n e n ,  foSfa filloin roihoHiSten aiheuttama 
harroennuS ei niin tunnu.

Apurin tärfeätä on tehbä fplroö o t f e a a n  a i f a a n  (efim. 
fahufärpänen), jotta oras ennättäifi faSroaa mahboHiftmman roan= 
faffi fiffi fuin tuhooja h^öffää fen fimppuun, tai jottei oras 
olifi roielä nouSfut lainfaan efiHc tuhoojan leroenemiSajaffi, jo= 
ten täm än täptpifi turroautua roiljelemättömiin faSroeihtn.

9ftpöSfin r o u o r o r o i l j e l p S  on ufein tehofaS torjumiS= 
feino, fillä tuhoeläimet oroat monastifin fibotut määrättpihin 
roiljelpSfaSroeihin ja joutumat fiis epäfuotuifiin oloihin heti fun 
niitten afumaHa maatta alfaa faSroaa niille fopimattomia faS= 
roeja. @itä feinoa fäpttämäHä rooi josfus häroittää tuhoeläimen 
tppten mailtaan. S äs tä  feuraa mpöSfin, että pellot ja niitpt 
fefä niitten ojaroarret oroat pibettäroät mahboEifimman puhtaina 
r i f f a r u o h o i s t a  ja roahingoEifiEe faSroeiEe ja eläimiEe fopt= 
roista faSroeiSta (efim. happomarjapenfaS). S iEä h p r in  ufein 
fäp niin, että tuhofjpönteifet pääferoät enfin rtffatuohoifla lifään= 
tpmään taroaKifen m ääränfä pii, ja fun rarointo npt alfaa 
niille fäpbä niufaffi tai ihan fofonaan loppua, fiirtproät ne lä= 
heEäoleroiEe roiljelpSmaitte.

Suoranaifet häroitpSfeinot oroat jofo loisten f e r ä i le m i  = 
nen  tai m p r f p i tä m in e n ,  ileräilemtfen faattaroat toimittaa 
jofo ihmifet, hpönteisfpöjä linnut tai hpönteifiä fpöroät nifäffäät. 
©tentin naifet ja lapfet rooiroat hproäUä meneStpffeHä taistella 
ufeita loifia roaStaan nouffimaHa' ja fitten hävittämällä touffia

_
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tai ftenipitoifia tät)fiä. SBarminta on p o l t t a m a l l a  fiäroittää 
lerätpt loifet. SoS touffia on liro in  paljon, fopii j ä t e i l l ä  ne 
murSfata, ja jos oraat roaifeaSti ferättäroiä, moi toifinaan l)ä= 
niittää ne fitenfin, että antaa f u l o n  p o l t t a a  t u i m a n  f ä n  = 
g e n, tai fyntää pellon l)iufan ennen talroipaf fafia fgroälti, jotta 
tuhoojat joutumat jofo pinnalle paffaSten furmattaroaffi tai l)au= 
tautumat niin fproäUe mullan alle, etteimät pääfe fieltä enää 
tunfeutumaau efille.

jo ita fu ita  IjgönteiStouffia moi ferätä niinfin, että afettaa 
finne tänne pellolle ft) ö 11 e j ä. Kofemalla näitä faattaa lt)f)t)eSfä 
ajaSfa tyämittää loifet melfein fufupuuttoon pellosta.

Ulfomaitta faqtetään paljon mgöSfin eritpifiä ppt )br)§ = 
f o n e i t a  ja l a m p p u j a ,  joilla ferätään etenfin r)öllä lentelemiä 
perl)ofia. SJceillä niitä tusfin on fäijtctti), mutta fun niillä on ulfo= 
mailla faatu fangen f)grotä tuloffia, etolifi tyaitaffi fedaistafin pt)t)iiti= 
tapaa foetella. ©e perustuu fiityen, että t)öper£>ofet pleenfä len= 
telemät firfaSta maloa foljben. l^oS afettaa efim. pellon laihalle 
moimaffaait Igljbpn, törmäämät lätyeöä parmeilemat pertyofet fitä 
roaStaan ja putoamat eriti)ifiin p^ntiaStioiljin, joista ne eimät 
enää pääfe pois. j o s  tuottoista lamppua färjttää efim. niihin 
aitoihin fuin otaSperljonen ja muut fetlaifet tjöperljofet parmeile; 
mat rooi näitä fiten ferätä fabottain.

2Ut)öSfin h a a r o i l l a  rooi paljon ferätä roal)infol)pnteifiä.
Sietämättä fitä ebeStafaifin niityllä tai pellolla faa fiiljen 

putoamaan usfomattoman paljon Ijpönteifiä ja niitten touffia.
^gönteifiä fijömistä linnuista ja nifäffäistä oroat meillä 

t)uomattaroimmat: r o ä s t ä r ä f f i ,  f o t t a r a i n e n ,  pö f e f y r ä ä j ä ,  
p e l t o r o a r i S ,  n a a f f a ,  roa r i S ,  fefä m a a m p r ä ,  p ä ä s t ä i =  
n e n  ja g ö l e p a f f o .  9)Jonet näistä fyöroät fuitenfin mijöSfin 
jp r iä , muita fiemeniä ja liitnunpoifiafin, mutta fun ne faifeSta 
päättäen fr»öroät paljoa enemmän juuri peltoja ja niittyjä roa= 
tyingoittaroia t)i)öuteifiä, on maamiehen pibettäroä niitä l)t)ttrinä 
liittolaifina taistelusfa roal)infol)ijönteifiä roaStaan. Säm ä foS= 
fee eritoten ro u r i s t a ,  jota näihin asti on pibettr) perin roal)in=
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gollifena lintuna, jopa niinfin roatyingoUifena, että fiitä oifein 
maffetaan tapporatyaafin. j tfe  afiaSfa fe lienee fentään m aan: 
roiljelijätte ainafin ytytä tyyöbyllineu fuin efim. p ä ä s f y n e n ,  joS= 
fin fe toifina aifoina tefee paljon ilfeyffiäfin, fyö futyilailta jr); 
ttriä, fisfoo oraita juurineen jopa tyäroittää piffulintujen pefiäfin. 
Mäin ollen ei pitäifi roarislaum aa farfoittaa pois niityiltä ja 
feboilta.

|!)öfetyrääjä ja yölepaffo teferoät paljon fjyötyä fen fautta, 
että ne fyöroät juuri yöpertyofia, joitten toufat teferoät meillä 
fuurimmat roatyingot, ja joita muut tyyönteisfyöjälinnut eiroät 
faa tilaifuutta pyybyStää.

f e y ö n t e i s t e n f i n  joufoSfa on ufeita täsfä futyteesfa £>yö= 
byttifiä muotoja. Miinpä tjäroittäroät jotfut l o i S a m p i a i f e t  
aifa paljon ihmifelle roaE)ingoHifia touffia fiHä taroatta, että fäyt= 
täroät näitä omille toufilleen raroinnofft. j a  futa enemmän 
jofu tutyotyyönteinen lifääntyy, fitä enemmän lifääntyroät myösfin 
loiSampiaifet, funneS roiimemainituita lopulta on niin paljon, 
että ne tyäroittäroät tutyotyyönteifet taroaHifeen m ääräänfä tafaifin. 
Dnpa ufeasti huomattu, että juuri tuoHaifet loiSampiaifet oroat 
fyenneet tufal)buttamaan tyyniin laajalle leroinneen tutyon.

■äJfuutamiSta f e m i a l l i f i s t a  a i n e i s t a  on tyyroin fuuri 
tyyöty roatyingotlifia faSroeja ja eläimiä roaStaan taiSteUeSfa. @eu= 
raaroaSfa mainitfen joitafuita feHaifia.

K e i f a r i n r o i t y e r i ä  eli p a r i i f i n r o i t y e r i ä  on roitye= 
riäistä arfeniffipitoista ja fiis tyyroin myrfyttistä jautyoa, jota 
faabaan roärifaupoista. ©iitä roalmistetaan nestettä fiten että 
roefilitraa fotyben fefotetaan V2 gr feifarinroityeriätä ja ainafin 
faffi fen roertaa roaSta fammutettua falffia. Kalfin pitää olla 
tuoretta, ja jos fe on roantyaa, on fitä fefotettaroa enemmän, 
©itä fefotetaan fentätyben, ettei arfentffi roatyingoittaifi roityreitä 
faSroiofia.

Kun .feoS on roalmiS, ruisfutetaan fitä hyönteisten tyätyyfe 
tämälle pellolle fiten, että neste fotytaa fuoraStaan faSroeja. Kun 
nyt toufat fyöroät letytiä, joutuu feifarinroityeriätäfin niitten fuo=
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listoon ja ne fuoleroat. KoSfa faberoefi tyuutytoo fjelpoäti myrfyn 
pote, ei ruisfuttam ista pibä toimittaa fateeUa eifä airoan fateen 
ebeHäfään.

jtymifelle ei tällainen neste ote määrällistä, joten ei tar= 
roitfe peljätä fen täyttämistä, mutta itfe jautyoa on fen fijaan 
pibeltäroä tyyroin roaroroaSti ja fäilytettäroä roälttämättömästi 
lufon tafana. Keifarinroityeriätä täytetään fuureSfa mitasfa pu= 
reroiHa fuuofiHa roarustettuja tyyönteifiä roaStaan. 9)leenfä fitä 
ei tarroitfe ruisfuttaa enempää fuin että tetybet juuri fastnroat. 
Koto ruisfuttamifen ajan pitää feosta alituifesti fefottaa, ftttä 
muuten painuu itfe myrffy potyjaEe ja ruisfuttaminen fäy tyyö= 
byttömäffi.

P e t r o o l i e m u l f i o o n i  on feosta, jofa faabaan, fun 
roettä, faippuaa ja paloöljyä fefoitetaan määrätySfä futyteesfa.
4 xh  litraan roettä pannaan 1U filoa faippuaa, jofa liuotetaan 
fiityen feittämäHä, ja 9 litraa paloöljyä. Seosta tyulsfutetaan 
fietyuroan fuum ana noin 5— 10 minuuttia ja annetaan fitten 
jätytyä. Käyttämistä roarten fefotetaan tätä feosta fitten 1 ofa 
9— 20 ofaa roettä fotyben.

X&tä feosta täytetään tyyroäUä menestyffellä roarfinfin fel= 
laifia eläimiä roaStaan, joilla on imeroäifet fuuofat, mutta fitä 
ei pibä ruisfuttaa roarfin rooimaffaana juuri putyjenneiHe letybitte, 
foSfa fe tärroelee ne tyelposti.

S u p a f f a r o e t t ä  roalmistetaan fiten, että V2 f g tyuofeata 
tupaffia Ufoaa joitafuita päiroiä roefiämpärisfä, jonfa jälfeen roefi 
feitetään ja fiiroitöibään. 2Bieläfin roaifuttaroammaffi fäy neste, 
jos liotetaan ämpäriHifeen tupaffaroettä Va— 1 filoa faippuaa.

Supaffaroettä täytetään jofo ruisfuttamifeen tai pefe= 
mifeen.

K a l f f i .  5&Sfen fammutettua falffia täytetään ufeinfin 
tutyfan ja roeben fanSfa muutamia tyyönteistouffia roaStaan. 
Sam m uttam atonta falffia ja r u u m e n i a  firotetaan aamulla 
aifafin etanoitten päälle. KumpafeSfafin tapauffesfa on tärfeätä, 
että faiffi fotytaa fuoraStaan eläimiä.
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SJlitä erityifeSti- r o a l f o t ä l ) f t i n  tulee, fuofittaa tri M e u= 

t e r  feuraarota feinoja niitä roarten1):
„3os mahboHiSta niittää faiffi roalfotähfäHifet l)etnänfor= 

ret, fuuluiroatpa ne mihin lajiin hpnmnfä ja fasrooiroatpa 
misfä taljanfa;

leifata heinä niin läheltä maata lu in  mal)bofliöta, jotta 
fe tulifi letfatuffi fen niroelfolmun alapuolelta, jonfa yläpuolelle 
on hyöfätty, ja josfa tuhohyönteinen luonnottifeStifin on lehti; 
tupen fifällä. S äm ä niroelfolmu on taroallifeSti ylin tai ylimmän 
jälfeinen, ja fen tuntee fitäpaitfi helposti fiitä, että fe on ylin 
niroelfolmu, jonfa lehtituppi on terroe. äRainittu menettely
täsfä fuhtceSfa on tärfeä erittäinfin fetlaifilla paifoilla — niin: 
fuin pellonpientariffa, ojanroarfilla j. 11. e. — joilla faSroaa ly= 
hempiä heinälajeja;

forjata heinä jofa tapauffesfa filloin, fun fe on fopirointa 
muiben afianhaarojen m ufaan;

niittää heinä, joSfa on roalfotähfiä, femmoifilta paifoilta, 
jotfa eiroät fuulu roarfinaifeen heinäntefoon (pellonpientarilta y. 
m.), jofo roälittömästi fen yhteybeSfä tahi roähän myöhemmin, 
joS niin paremmin foroeltuu, fuitenfin roiimeistään hetnäfuun 
lopuSfa tai elofuun alusfa; fiinä tapauffesfa että niitty on pa= 
haSti roahingoittunut ainafin fen enin roahingoittuneilta paifoilta 
heti niittämifen jälfeen hararooiba fofoon ja roiebä pois heinät, 
ja täyttää niitä rehuffi, jos ei muuten mitään roatfeuffia il= 
m aannu;

fäännöHifeSti fäyttää tätä menettelytapaa niiben heinien 
fuhteen, jotfa oroat niitetyt ojanroarfilta, pedon pientarilta y. m.;

tarffaan foota ja roiebä pois heinä, etteiroät hyönteifet le= 
roiäifi jäleUe jääneistä roalfotähfäforfista".

!) Kertomus tufjofigönteissten efiintymifcstä Suomesfa rouonna 1901, 
ftro. 4 5 — 46.
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