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Etelänjauhiainen vioittaa monia kasvihuoneessa
viljeltäviä koriste- ja vihanneskasveja imemällä
ravintoa lehtien solukosta. Samalla se levittää
kasviviruksia. Etelänjauhiainen muistuttaa ansarijauhiaista, mutta on rakenteeltaan hennompi
ja väriltään kellertävä. Etelänjauhiainen leviää
kasvien mukana, joten Suomeen tuotava
kasvihuonekasvien taimiaineisto, leikkokukat
ja ruukkukasvit voivat levittää etelänjauhiaista.
Etelänjauhiainen on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama
hävitettävä kasvintuhooja, jota havaittaessa tai
epäiltäessä on otettava yhteyttä kasvinsuojeluviranomaisiin. Suomessa etelänjauhiaista on
todettu satunnaisesti, ja esiintymät on torjuttu.

ruskean harmaan pölyn kaltaisina. Etelänjauhiaisen munat ovat väriltään vaalean kellanvihreitä. Myös ansarijauhiaisen munat ovat aluksi
väriltään vaaleita, mutta muuttuvat 2-3 päivän
kuluttua muninnasta ruskeiksi. Etelänjauhiasen
kotelot ovat alle 1 mm:n mittaisia, litteitä ja kellanvihreitä. Ansarijauhiaisen kotelo on yleensä
valkoinen. Myös kotelojen muoto on erilainen.
Ansarijauhiaisen kotelo on korkeareunaisempi
kuin etelänjauhiaisen kotelo. Lisäksi ansarijauhiaisen koteloa reunustavat yleensä vaharihmat.
Etelänjauhiaisen elinkierron kesto munasta
aikuiseksi riippuu lämpötilasta ja isäntäkasvista. Alle 10 oC:essa nuoruusvaiheiden kehitys
pysähtyy.

Tuntomerkit ja elintavat

Isäntäkasvit ja vioitus

Etelänjauhiainen muistuttaa ansarijauhiaista.
Molemmat ovat valkoisia, pieniä hyönteisiä,
joiden ruumiin pinnalla on valkoista, puuterimaista pölyä. Lajien välillä on kokoon, väriin ja
ruumiinrakenteeseen liittyviä eroja. Jauhiaisten
ominaisuudet vaihtelevat mm. isäntäkasvin ja
olosuhteiden mukaan ja lajin määritys vaatii
aina laboratoriotutkimuksen. Etelänjauhiaisen
kaikki kehitysasteet elävät lehtien alapinnoilla
yleensä vanhemmilla alalehdillä. Aikuinen etelänjauhiainen on noin 1,5 mm:n pituinen ja sen
ruumis on väriltään kellertävä. Ansarijauhiainen
on väriltään valkoinen. Jauhiaisten siipien asento eroaa toisistaan: etelänjauhiaisen siivet ovat
kaltevammassa asennossa lähempänä ruumista,
joten etelänjauhiainen näyttää ansarijauhiaista
kapeammalta.

Etelänjauhiaisen isäntäkasveja ovat muun
muassa joulutähti, gerbera, begonia, krysanteemi, kiinanruusu, kurkku, tomaatti ja paprika. Jos
jauhiaisia on runsaasti, niiden imentä aiheuttaa
lehtien kellastumista ja heikentää kasvua. Jauhiaisaikuiset ja -toukat erittävät mesikastetta, joka
edistää härmä- ja nokisienten kasvua lehtien
pinnoilla. Sienet heikentävät kasvien yhteyttämiskykyä ja alentavat kukkien myyntiarvoa sekä
lisäävät hedelmien ja vihannesten lajittelutyötä.
Näitä vioituksia pahempi on kuitenkin virusten
levittäminen. Tiedettävästi etelänjauhiainen
pystyy levittämään 60 eri virusta, joista pahimpia ovat virustaudit tomaatin keltakäppyrävirus
(TYLCV) ja kurkun keltatäplävirus (CYSDV). Etelänjauhiaisen niin kutsuttu biotyyppi B aiheuttaa
edellä mainittujen vioitusten lisäksi imennällään
fysiologisia häiriöitä, jotka ilmenevät esimerkiksi
epämuotoisena kasvuna tai kurkkukasveilla
lehtien hopeaisena värityksenä tai tomaatilla
hedelmien eriaikaisena kypsymisenä.

Etelänjauhiaisen munat ovat soikeita ja 0,2
mm:n mittaisia. Jos munia on paljon, munaryhmät saattaa erottaa paljain silmin vaalean tai

Etelänjauhiaisen toukkia,
tyhjiä koteloita ja munia

Ilmoitusvelvollisuus ja
tarkastukset
Etelänjauhiainen on hävitettävä kasvintuhooja,
jonka todetuista tai epäillyistä esiintymistä
on viipymättä ilmoitettava ELY-keskuksen tai
Elintarviketurvallisuusviraston Eviran kasvintarkastajille. Kasvintarkastaja tutkii havaintopaikan
ja selvittää etelänjauhiaisen esiintymisen.

Etelänjauhiaisen leviämisen
estäminen
Etelänjauhiainen on yleinen maapallon lämpimillä alueilla. EU:n alueella pysyviä esiintymiä
on Välimeren maissa. Keski-Euroopassa sitä
esiintyy kasvihuoneissa. Etelänjauhiaista ei saa
esiintyä missään myytävissä kasveissa. Suomi
on etelänjauhiaisen suhteen suoja-aluetta. Suoja-alueella jauhiaisen leviäminen on estettävä ja
esiintymät on torjuttava. EU:n alueelta Suomeen
tulevilla begonian, joulutähden, kiinanruusun ja
fiikuksen ammattimaiseen viljelyyn tarkoitetuilla
pistokkailla ja taimilla on oltava kasvipassi, jossa
on suoja-aluetta tarkoittava ZP-merkintä (ZP =
zone protecta). ZP-kasvipassin käyttö edellyttää,
että tuotantopaikka on vapaa etelänjauhiaisesta.
Viljelmälle tuodut kasvierät on syytä tarkastaa
ennen kasvihuoneisiin siirtämistä. Kelta-ansoja
kannattaa käyttää sekä havainnointiapuna että
aikuisten torjuntakeinona. Jauhiaisia havaittaessa pitää selvittää, onko kyseessä etelänjauhiainen vai ansarijauhiainen.

Korvauksen hakeminen
Hävitettävän kasvintuhoojan torjumiseksi annetusta päätöksestä aiheutuneet kustannukset ja
taloudelliset menetykset korvataan viljelijälle
valtion varoista. Korvausta haetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta.

Lisätietoja:
■■ Evira, kasvinterveysyksikkö
■■ ELY-keskuksen kasvintarkastajat

Jauhiaisaikuinen ja -kotelo
luonnollisessa koossa

Torjunta
Lisätietoa: www.evira.fi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
www.evira.fi

Kuvat: Eviran kuvapankki / Ville Welling

Koska etelänjauhiainen on hävitettävä kasvintuhooja, kasvinsuojeluviranomaiset antavat
sen torjunnasta viljelijälle tai kasvien myyjälle
kirjallisen torjuntapäätöksen. Saastuneet kasvit
voidaan määrätä hävitettäviksi ja kasvihuone
puhdistettavaksi. Lisäksi kasvustolle voidaan
määrätä tehtäväksi torjuntakäsittelyjä. Saastu-
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Ansarijauhiaisen kotelo

neita kasveja ei saa kuljettaa pois viljelmältä
tai varastopaikalta ennen kuin jauhiaiset on
torjuttu. Etelänjauhiaisesta on muodostunut
kasvinsuojeluaineille vastustuskykyisiä kantoja.
Etelänjauhiaisen torjuntaa vaikeuttaa myös se,
etteivät loishyönteiset ole sen torjunnassa yhtä
tehokkaita kuin ansarijauhiaisen torjunnassa.
Suotuisissa olosuhteissa etelänjauhiainen lisääntyy voimakkaasti ja tällöin etelänjauhiaista ei
pystytä enää torjuntatoimin hävittämään vaan
koko kasvusto on raivattava ja hävitettävä.

