
JAUHOPUKKI – Tenebrio molitor

ELINTARVIKE- JA REHUKÄYTTÖÖN SOVELTUVAT HYÖNTEISET JA NIIDEN KASVATUS

ULKONÄKÖ JA ALKUPERÄ

Jauhopukki on 12–18 mm pitkä ja väriltään tummanruskea kovakuoriainen, jolla on lyhyet, tukevat ja rihmamaiset

tuntosarvet. Jauhopukin toukkaa eli jauhomatoa kasvatetaan rehuksi ja elintarvikkeeksi. Jauhomadot ovat väriltään

kellertäviä tai rusehtavia ja täysikasvuisina noin 30 mm pitkiä. Jauhopukki on kotoisin Afrikasta.

ELINKAARI JA LISÄÄNTYMINEN

Jauhopukkien elinkaaren pituus vaihtelee lämpötilasta, kosteudesta ja ravinnosta riippuen 280–630 vuorokauden

välillä. Elinkaarensa aikana jauhopukki käy läpi neljä vaihetta: muna, toukka, kotelo ja kovakuoriainen.

Jauhopukkinaaras munii noin 2–3 kuukautta kestävän elämänsä aikana noin 300–500 pientä, vaaleaa ja tahmeaa

munaa, joita voi olla vaikea havaita alustamateriaalista. Hautomisaika on lämpötilasta riippuen vajaasta viikosta

kahteenkin viikkoon, jonka jälkeinen toukkavaihe kestää keskimäärin 112–203 vuorokautta. Toukka luo kitiini-

kuorensa uudelleen 11–19 kertaa ennen kotelovaihetta, joka kestää noin 6–20 vuorokautta. Aikuisen jauhopukin

muninta alkaa yleensä kolmen vuorokauden kuluttua kotelon kuoriutumisesta.

RAVINTO

Jauhopukki voi käyttää ravinnokseen erilaisia kasvi- ja eläinperäisiä aineita, kuten viljatuotteita, kuolleita hyönteisiä

ja muita eläimiä. Rehuksi käyvätkin esimerkiksi kasvualustana käytettävät viljatuotteet, kuten leseet, hiutaleet ja

täysjyväjauho. Myös esimerkiksi siipikarjan luomulaatuinen alkukasvatusrehu soveltuu jauhopukin rehuksi.

Lisäksi jauhopukki voi käyttää ravinnokseen tuoreruokaa, kuten porkkanaa, perunaa, omenaa ja kaalia. Tarvittavan

veden se saa tuoreista vihanneksista, joita tarjotaan pari kertaa viikossa. Vettä voidaan tarjota myös

sumuttamalla. Jauhopukin kehityksen kannalta on tärkeää huolehtia rehun riittävästä vitamiinipitoisuudesta ja

tasapainoisesta ravintoainesisällöstä.



Kuoriutumisaika 
lämpötilasta 

riippuen 4–14 vrk

Toukkavaihe noin 
112–203 vrk

Koteloitumisvaihe 
(nymfivaihe) 6–20 

vrk

Muninta alkaa 3 
vrk kuoriutumisen 

jälkeen

Muninnan kesto 
40–50 vrk

Jauhopukin munat voidaan siivilöidä kasvatusalustasta esimerkiksi 0,5 millimetrin seulalla ja jatkokasvatukseen

siirrettävät toukat esimerkiksi 1,5-5 millimetrin seuloilla.

Jauhopukin optimaalinen kasvatuslämpötila on noin 25–30°C, mutta ne sopeutuvat elämään 15–40°C:ssa ja voivat

säilyä hengissä jopa 0–15°C ja 40–45°C lämpötiloissa. Sopiva ilmankosteus on 50–75 %; ilmankosteus vaikuttaa

jauhopukin kasvunopeuteen, joka on parhaimmillaan ilmankosteuden ollessa 70 %. Kosteutta voidaan lisätä

esimerkiksi asettamalla kasvatuslaatikkoon korkea, vedellä täytetty astia. On kuitenkin hyvä huomioida, että korkea

kosteusprosentti voi edesauttaa homeiden, sienten ja mikrobien lisääntymistä kasvatusalustalla.

KASVATUS

Jauhopukit tarvitsevat riittävästi kasvutilaa, sillä

liian suuri kasvatustiheys lisää kasvualustan

ylikuumenemisen riskiä. Optimaalinen kasvatus-

tiheys jauhopukin toukille on noin 10 toukkaa/

cm2. Toukkien kasvatuksessa on hyvä käyttää

kannettomia kasvatuslaatikoita, koska umpinai-

set olosuhteet voivat altistaa populaation varas-

topunkeille ja sienitaudeille. Toukkien ulosteet

poistetaan 3–5 päivän välein. Kotelovaiheessa

jauhopukit voidaan siirtää uusiin, esimerkiksi

leseillä täytettyihin kasvatuslaatikoihin. Populaa-

tion ylläpitämiseksi jatkokasvatukseen voidaan

ottaa esimerkiksi 5–10 % toukista.
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