
Jauhomatojen, kotisirkkojen ja 
kenttäsirkkojen kasvattaminen

InsectSavo – hankkeen

Etätyöpaja 1. 



Ylä-Savon ammattiopisto 
Laura Leinonen
• Ylä-Savon ammatiopistolla Peltoniemen yksikössä on kaksi 

hyönteishuonetta, 
• toisessa kasvatetaan erilaisia hyönteisiä opetuksen tarpeisiin ja 

• toisesta on tulossa insectsavo –hankkeen liittyvä hyönteisten koekasvattamo 
eli siellä kasvatetaan nyt 
• kotisirkkaa, (tulevaisuudessa kotisirkan tilalla kenttäsirkkaa)

• jättijauhomatoa 

• ja Argentiinan torakkaa 
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Peltoniemen yksikön hyönteiset

Lemmikkinä

• ruusukuoriaista, 

• sauvasirkkoja, 

• okapiruja, 

• Madagaskarin sihisevää torakkaa
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Peltoniemen yksikön hyönteiset

Ruuaksi muille eläimille

• Jauhomatoa, jauhopukki 

• jättijauhomatoa, 

• Argentiinan torakkaa

• Kotisirkkaa

• Kenttäsirkkaa
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Työpaja 1. Lajit

• Jauhopukki, (Tenebrio molitor)

• Kotisirkka (Acheta domesticus)

• Kenttäsirkkaa field cricket (Gryllus campestris) 
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Jauhomato, jauhopukki, Tenebrio molitor

• Kunta:Eläinkunta Animalia

• Pääjakso:Niveljalkaiset Arthropoda

• Luokka:Hyönteiset Insecta

• Lahko:Kovakuoriaiset Coleoptera

• Alalahko:Erilaisruokaiset Polyphaga

• Heimo:Pimikkökuoriaiset
Tenebrionidae

• Suku:Jauhopukit Tenebrio

• Laji:molitor



Jauhomato, jauhopukki, Tenebrio molitor

• Täydellinen muodonmuutos:
• Jauhomato
• Kotilo eli pupa
• jauhopukki

• Yleinen koko maailmassa

• Viihtyy hämärässä

• Elinkaari 280-630 vuorokautta
• Vaikuttaa; lämpö, kosteus ja ravinto

• Naaraat munivat 400-500munaa

• Syövät viljatuotteita ja madot vihanneksia

• Optimi lämpötila 25-30

• Kosteus 50-70%



Jauhomato, jauhopukki, Tenebrio molitor

• Hämäräaktiivinen eläin, mutta öisin hakeutuu valoa kohti

• Elää kaikkialla maailmassa hakeutuen erityisesti linnunpesiin, 
lahopuihin sekä ihmisasuntoihin

• Vapaaksi päästessään voi aiheuttaa haittaa kodin kuivaruokakaapeissa

• Vaipuu kylmässä horrostilaan, mikä hidastaa kehittymistä, mutta 
pidentää elinikää

• Ei kiipeile liukasta pintaa pitkin, joten voidaan kasvattaa avoimessa 
astiassa
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Jauhopukkien kasvattaminen

• Kasvatusmenetelmiä on erilaisia
• Yhdenlaatikonmenetelmä
• Kahden laatikon menetelmä
• Lajittelu eli kolmenlaatikon 

menetelmä

• Voidaan kasvattaa 
muovilaatikossa, jossa 
kasvatusalustana jauhoja, 
ryynejä, hiutaleita, proteiinilisä 
ja esim. hiivaa.



Ylä-Savon ammattiopiston jauhopukin hoito

• Kasvatetaan kolmen laatikon menetelmällä

• Astioissa pohjana jauho, ryyni, lese, kissan ruoka seos, mihin lisätään 
tuoreruokaa päivittäin (hevi jätettä lähikaupasta)

• Lajitellaan siivilöimällä, ja samalla vaihdetaan kasvatusalustaa

• Menevät ruuaksi elävänä ja kuivattuna lemmikeille
• Lopetus pakastamalla
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Jauhomato, jauhopukki, Tenebrio molitor

• http://www.tosiruoka.fi/jauhomatojen-kasvatus-yksinkertainen-ohje/

• https://www.luke.fi/biosecurity/jauhomadon-eli-jauhopukin-toukan-
kasvatus/

http://www.tosiruoka.fi/jauhomatojen-kasvatus-yksinkertainen-ohje/
https://www.luke.fi/biosecurity/jauhomadon-eli-jauhopukin-toukan-kasvatus/


Sirkat

• Kuuluvat suorasiipisiin 

• Sirkkoja tunnetaan noin 900 
lajia. 

• Sirkat ovat kaikkiruokaisia. 

• Sirkat ovat kuuluisia 
sirityksestään
• sirkkakoiraat houkuttelevat 

naaraita sirityksellä, joka syntyy 
eläimen hangatessa siipiään 
vastakkain. 

• Kunta:Eläinkunta Animalia

• Pääjakso:Niveljalkaiset Arthropoda

• Luokka:Hyönteiset Insecta

• Lahko:Suorasiipiset Orthoptera

• Alalahko:Ensifera

• Yläheimo:Grylloidea

• Heimo:Sirkat

• Gryllidae



Sirkat ruokana, kasvatettavat lajit

• Yleisimmät ruuaksi kasvatettavat sirkat:
• Kenttäsirkkaa field cricket (Gryllus campestris), 

• kaksitäpläsirkkaa (Gryllus bimaculatus) 

• jamaikankenttäsirkkaa (Gryllus assimilis)

• Kotisirkka (Acheta domesticus) 

• Trooppinen kotisirkka (Gryllodes sigillatus)



Lajien välisiä eroja

• Kenttäsirkat eivät hypi niin paljon, kuin kotisirkat
• Kaksitäpläsirkat(Gryllus bimaculatus) kasvavat noin 3,5 cm mittaisiksi. 

Tumma, jolla selässä kaksi vaaleaa laikkua. Kova äänisin.
• Jamaikankenttäsirkka (Gryllus assimilis) noin 2,5cm. Vaaleampi, eikä selässä 

kuvioita. Hiljaisin sirittäjä. Tarvitsee korkeimman kasvatus lämpötilan.
• Kotisirkka noin 2,5cm ja vaalea. Viihtyy viileimmässä.
• Trooppinen kotisirkka (Gryllodes sigillatus) ("kolmipantasirkka"). Lajin 

tunnistaa pitkistä, tuplasti ruumiin mittaisita tuntosarvista, sekä kolmesta 
tummasta "pannasta", jotka kulkevat sen pään ja vartalon poikki. Laji jää 
alle 2 cm, mutta pystyy yhtä pitkiin loikkiin kuin suuremmat sukulaisensa.

• http://www.sammakkolampi.net/ruoka/sirkat.html
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Sirkkojen hoito

• Hoidollisesti hyvin samanlaisia

• Suurin ero on lämpötilassa
• Kotisirkka ja kenttäsirkka viileimmässä (kenttäsirkka, Gryllus campestris menee jääkapissa 

horrokseen)

• 20l-60l muovi astia tai terraario 

• Astiaan laitetaan piiloja (munakennot)

• Juoma-astia (huomioi, että pikkusirkat hukkuvat herkästi)
• Ruoka-astia (sekasyöjiä; leseitä, jauhoja, kissan ruokaa, kanaruokaa, vihanneksia, 

hedelmiä yms.)
• Munivat, eli tarvitsevat saavutettuaan lisääntymisiän (sirittävät) muninta-astian
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Ylä-Savon ammattiopisto sirkkojen hoito

• Kenttäsirkka (Gryllus campestris) lemmikeille ruuaksi elävänä ja 
kuivattuna. Kasvatetaan noin 50l terraariossa. Lämpötilassa 24-27 
astetta
• Lopetus pakastamalla

• Kotisirkka (Acheta domesticus) tutkitaan esim. mikrobiologista 
koostumusta. Kasvatetaan EntoCuben EC-kasvatusyksiköissä. 
https://entocube.com/fi/kasvatus/ Lämpötilassa 30 astetta ja ilman 
kosteus noin 50%. 
• Lopetus pakastamalla
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Kenttäsirkka (Gryllus campestris)

• Elää luonnonvaraisena kuivahkoilla, 
aurinkoisilla ruohikkoalueilla (Länsi-
Eurooppa)

• Viihtyy lämpimässä ja valoisassa. 

• Kaikkiruokainen – terrassa vihanneksia, 
hedelmiä, kalanruokaa/kissanruokaa, 
vitamiinisisä
• Liian vähä proteiini altistaa kannibalismille

• Elinkierron vaikuttaa lämpötila. Yli 30°C 
lämmössä kehittyminen on nopeampaa. 
Horrostaa jääkaapissa

• Elin ikä muutamia kuukausia

• Osassa maissa uhanalainen laji



Kotisirkka (Acheta domesticus) 
kasvattaminen
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Kotisirkka (Acheta domesticus)
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Kotisirkka (Acheta domesticus)

• https://www.luke.fi/biosecurity/kotisirkan-kasvatus
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