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Espanjansiruetanan torjunta
Espanjansiruetana on luokiteltu kansallisessa vieraslajistrategiassa erityisen haitalliseksi. Se on levinnyt
Keravan länsiosiin, paikoin hyvinkin runsaana. On tärkeää, että etanan leviäminen pysäytetään heti
alkuunsa.
Espanjansiruetana kasvaa 7-14 cm pituiseksi. Sen väritys on hyvin vaihteleva, yleispiirteenä on värien
likaisuus. Suomessa etanat ovat usein likaisen oranssinpunaruskeita ja niiltä puuttuu usein sivujuovat.
Etanat voivat olla myös harmaan vihertäviä, jolloin niillä on usein tumma sivujuova ja kilvellä lyyramainen
kuvio. Anturan alapinta on valkea ja lima jokseenkin väritöntä. Kuvia ja tuntomerkkejä
espanjansiruetanoista.
Aloita torjunta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo ensimmäisen yksilön ilmaannuttua. Yksi
espanjansiruetanayksilö munii jopa 400 munaa, jotka kuoriutuvat seuraavana keväänä. Muninta-aika jatkuu
lokakuulle.
Etanat liikkuvat iltaisin. Tutki pihapiiriäsi ja lähiympäristöä illalla klo 20–22. Käynnistä torjunta välittömästi,
jos löydät espanjansiruetanoita. Tehokkainta torjunta on yhteistyössä naapureiden kanssa. Etanat
kannattaa hävittää samaan aikaan. Vastuu hävittämisestä on kiinteistön omistajalla.
Älä koske etanaan paljain käsin, sillä sen lima saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.
Etanoiden torjunnassa kasvimailla ja kukkapenkeissä tehokkaaksi todettu aine on Ferramol etanasyötti.
Tehoaineena on luonnon rautafosfaatti. Se on sateenkestävä, kostuneet rakeet houkuttavat etanoita ja
kotiloita. Ne syövät rakeen, vetäytyvät koloonsa ja kuolevat sinne. Ferramol on haitaton ihmisille,
kotieläimille ja hyötylajeille.
Ferramolin annostusohje on 5 g/neliö. Heti ei kuitenkaan kannata koko pihalle levittää, vaan niille alueille,
joissa etanoita on tavattu. Puutarhakasvien ympäristöt kannattaa suojata levittämällä ympärille Ferramolia.
Yhdelle pihalle riittänee 2-4 kg (1 kg=200 m2).
Pienpakkauksissa Ferramol on kallista (Agrimarketissa 1 kg on 28,90 €). Keravan Omakotiyhdistys on
hankkinut suurpakkauksia (10 kg a’ 87 € + toimituskulut), josta myymme sitä pienemmissä erissä, 12
euroa/kg. Jos olet kiinnostunut, ota yhteys Leila Lehtiseen, puh. 050-533 7702, Kantokatu 5, Kerava. Varaa
noutaessa tasa-raha.

Voit torjua etanoita/kotiloita myös näin:
• kerää etanat/kotilot ja pudota kiehuvaan veteen tai etikkaan. Keräämistä voit tehostaa laittamalla
maahan kosteutta kerääviä lautoja, joiden alle etanat kerääntyvät.
• laita kuolleet etanat suljettuun jäteastiaan, jotta ne eivät jää ravinnoksi lajitovereilleen.
• leikkaa nurmikko sekä ojien ja teiden pientareet mataliksi, jotta etanat eivät löydä suojaa kuivumista
vastaan.
• hävitä lehti- ja risukasat, jolloin etanoille ei jää talvehtimispaikkoja.
• ripottele kompostin päälle kalkkia, joka imee etanoista veden.

