
Hyönteiskasvatus lemmikkieläimille ja 
hyönteiskasvatushuoneen 

kehittäminen
InsectSavo – hankkeen



Ysaolla kasvatetaan 
tällä hetkellä

Kaksitäpläsirkkoja (Gryllus bimaculatus)

Jamaikankenttäsirkkoja (Gryllus assimilis)

(Kotisirkkoja Acheta domesticus) 

Iso musta kuoriaista(Zophobas morio) 

Jauhopukkia (Tenebrio molitor)

Argentiinantorakoita (Blaptica dubia) 

sauvasirkkoja

madagaskarin sihiseviä torakoita 
(Gromphadorhina portentosa) 

ruusukuoriaisen (Pachnoda marginata) 
toukkia 
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Kaksitäpläsirkan, jamaikankenttäsirkan kasvattaminen

• Terraksi käy esim. muoviastia (40x50x50) Yksi sirkka tarvitsee noin 2,5 neliösenttimetriä tilaa 

• Ei välttämättä tarvita kantta

• Lämpö 25-35 astetta (jamaikankenttäsirkka ei lisäänny huoneen lämmössä)

• Pannuhuone, matelija ja sammakko terrojen lamppujen päällä

• Lämpömatto, -lamppu, -kaapeli sekä muunnin 

• ilma kosteus 55-75%

• Kosteutus astialla, märillä pyyhkeen palasilla, sumuttamalla

• Ilman kosteutin
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Kaksitäpläsirkan, jamaikankenttäsirkan kasvattaminen

• Lämpö- ja kosteusmittari

• Terraan laitetaan sirkoille piiloja, esim. 
kanamunakennoja, rutistettua paperia, 
vessapaperirullia

• Vesi- ja ruoka-astiat; 

• vesi esim. tipujen juottoastiat, märkä kangas tai vesihelmet eli 
polymeerikuulat 

• Sekä muninta-astia
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Kaksitäpläsirkan, jamaikankenttäsirkan kasvattaminen

• Sirkkojen munat ja vastakuoriutuneet sirkat tarvitsevat 
tasaisimmat olosuhteet – lämpö jopa 35 astetta ja 
kosteus jopa 75% 

• Muninta astioita pidetään ”terrassa” 1-4pv ja sen jälkeen 
ne siirretään esim. karkkilaatikoihin hautumaan noin 35 
asteeseen.

• Varmin keino varmistaa munien kuoriutuminen on 
haudontakoneet, inkubaattorit joissa lämpötila saadaan 
pidettyä optimina
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Sirkkojen kasvattaminen YSAOlla
Kotisirkat
• Kasvatukseen käytettiin kasvatuslaatikoita

• kasvatushuoneen lämpötilaa oli 32 astetta

• Laatikoihin testattiin lämpömattoja, mutta 
niiden avulla laatikosta ei saatu sopivan 
lämpöisiä

Kenttäsirkat
• Kenttäsirkoille hankittiin terraariot, ja niihin 

lämpömatot (lämpömatoihin pitäisi saada lämpötilan 
säädin) 

• Jamaikan kenttäsirkka ja kaksi täplä kenttäsirkka 
tarvitsevat korkeamman lämpötilan.
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Sirkkojen kasvattaminen YSAOlla

Kasvatus huone kasvatusastioilla
• Lämmitys kustannukset

• Koko huone samassa lämpötilassa, eli hyönteisillä ei 
mahdollisuutta etsiä esim. viileämpää paikka

• Karanneet sirkat jäävät asumaan huoneeseen

Terraario
• Hankala käsitellä

• Olosuhteiden optimointi helpompaa

• Riittävän suureen terraan saa luotua erilaisia ympäristöjä
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Sirkkojen kasvattaminen YSAOlla

Kasvatuslaatikko
• Halvempi

• Helpompi käsitellä

• Terrojen käsittely haastavaa, eli käytännössä sirkat 
saalistetaan haavilla – työllistävää

• Terrojen puhdistaminen on myös hankalampaa, kuin 
kasvatuslaatikoiden

Lasinen terraario
• Olosuhteiden optimointi lämpömaton avulla helpompaa

• Mukavamman näköinen

• Sirkkojen tarkastelu helpompaa
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Kuvat lämpömatosta, ilmankosteuttimesta..
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Jauhopukkien kasvattaminen
• Optimaalinen lämpö 25-30 astetta (15-

40astetta)

• Optimaalinen ilmankosteus 50-75% 

• kasvavat parhaiten kosteuden ollessa 
70%

• Kasvatus tiheys noin yksi aikuinen mato 
neliösenttimetrille

• Elävät kasvatusalustassa jota oltava 4-6cm

• Saavat kosteuden tuoreista kasviksista
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Jauhopukkien kasvattaminen

• Kasvatusmenetelmiä on erilaisia
• Yhdenlaatikonmenetelmä

• Kahden laatikon menetelmä

• Lajittelu eli kolmenlaatikon 
menetelmä



Jauhopukin kasvattaminen YSAOlla

• Käytössä monen laatikon menetelmä, eli jauhopukit omassa 
kasvatuslaatikossa

• Eri-ikäiset munat ja madot omissa

• Sekä pupat omassa

• Osa aikuisista siirretty inkubaattoriin muninnan tehostamiseksi –
munien haudonta ja pikku toukkien alkukasvatus inkubaattorissa
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Iso musta kuorisen 
kasvattaminen • Nimi jätti jauhomato harhaan johtava

• Viihtyy turpeessa (osa kasvattaa jauhojen/leseen 
seassa)

• Optimi lämpötila 21-27 astetta
• ovat tarkkoja lämmöstä - kuolevat jo 16 asteessa

• Lämpömatto, jossa muunnin
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Iso musta kuorisen kasvattaminen

• Kasvatus menetelmiä on erilaisia
• yhdessä laatikossa

• erotetaan välillä aikuisia matoja, niin että voivat rauhassa kehittyä kotiloiksi ja jälleen 
aikuisiksi
• Madot eriteltävä omiin pikku astioihin esim. filmirulla purkkeihin, joissa saavat rauhassa tehdä 

muodon muutoksen

• Kahdessa laatikossa
• aikuiset erillään munista ja madoista, sekä kotiloista

• matolaatikkoon laitettava munakennoja päällekkäin, missä madot saavat rauhassa tehdä 
muodon muutoksen 
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Iso musta kuorisen kasvattaminen YSAOlla

• Iso musta kuoriaiset kasvatetaan yhden astian menetelmällä
• Eli ”aikuinen” jättijauhomato siirretään omaan yksiöön, missä saa muuttua pupaksi ja 

siitä kuoriaiseksi 

• Kasvualustana turve

• Kosteuden saavat tuoreruuista

• Tällä hetkellä kierto on todella pitkä sillä iso musta kuoriaiset ovat huoneen 
lämmössä
• Matojen muuttumista pubiksi sekä munien kuoriutumista ja pikku matojen kasvua 

voitaisiin tehostaa inkubaattorissa

1.6.2021 15



Argentiinan torakan kasvattaminen

• Terraarioksi käy esim. muovinen 
kasvatuslaatikko, eivät osaa 
lentää

• Lämpötila 29-32 
• lämpömatto tai muu lisä lämmön 

tuottaja

• Ilmankosteus 40-60% 
• esim. sumuttaminen
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Argentiinan torakan kasvattaminen

• Voidaan kasvattaa joko ilman kasvatusalustaa eli esim. turvetta

• Synnyttävät eläviä poikasia – ei niin ”tehokas” muniviin lajeihin 
verrattuna.

• Sekasyöjiä

• Viihtyvät hämärässä
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Argentiinan torakan kasvattaminen

Pohjamateriaalin kanssa eli turpeessa, 
hakkeessa yms.

• Sotkuista

• Työlästä 

Ilman pohjamateriaalia

• Tarvitsevat paljon piiloja, eli 
luotava vaikka 
kanamunakennojen avulla
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Kiitoksia teille !
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