
KOTISIRKKA – Acheta domesticus

ELINTARVIKE- JA REHUKÄYTTÖÖN SOVELTUVAT HYÖNTEISET JA NIIDEN KASVATUS

ULKONÄKÖ JA ALKUPERÄ

Kotisirkka on pituudeltaan noin 2–2,5 cm ja rakenteeltaan litteämpi ja tukevampi kuin heinäsirkka. Kotisirkan

vartaloa suojaa kitiinikuori, jonka väri on vaaleanruskea. Päässä ja keskivartalon selkäpuolella on tummia kuvioita.

Takajalat ovat voimakkaat, pitkät hyppyjalat. Aikuisilla kotisirkoilla on myös kaksipariset siivet. Kotisirkka on alun

perin lähtöisin kuivilta alueilta Pohjois-Afrikasta, mutta sen levinneisyys kattaa nykyisin koko maailman.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kotisirkkoja kasvatetaan elintarvike- ja rehukäyttöön, joissa ne voidaan hyödyntää kokonaisena, rouhittuna tai

jauheena. Uusia innovaatioita kehitetään jatkuvasti esimerkiksi rasva- ja proteiinijakeiden sekä kitiinin erottamiseen

ja hyödyntämiseen. Kotisirkkojen kasvatuksesta syntyvät sivuvirrat, esimerkiksi ulosteet, voidaan hyödyntää

lannoitteina.

ELINKAARI JA LISÄÄNTYMINEN

Kotisirkan elinkaari on optimaalisissa kasvatusolosuhteissa kokonaisuudessaan 2–3 kuukautta. Elinkaareen kuuluu

kolme päävaihetta: muna, nymfi ja aikuinen. Munien haudonta-aika on lämpötilasta riippuen 13–51 päivää. Munista

kuoriutuu nymfejä, jotka ovat nuoria, lisääntymiskyvyttömiä sirkkoja. Nymfivaiheiden läpikäymiseen kuluu noin 6–8

viikkoa. Tässä ajassa kotisirkat käyvät läpi 6–10 muodonmuutosvaihetta ennen kuin ne saavuttavat aikuisuuden.

Pariutuminen alkaa kaksi vuorokautta ja muninta noin yhdeksän vuorokautta sen jälkeen, kun kotisirkka saavuttaa

aikuisuuden. Sukukypsille kotisirkoille asetetaan laatikkoon muninta-astioita, joissa on kostea alusta, esimerkiksi

puutarhamultaa. Sukukypsyyden huomaa koiraiden alkaneesta sirityksestä sekä naaraiden kehittyneestä

munanasettimesta. Naaras voi munia aluksi noin 95 munaa vuorokaudessa ja munintavaiheen puolivälin

jälkeen noin 55 munaa vuorokaudessa. Muninta-astia siirretään 2–3 vuorokauden kuluttua erilliseen hautomoon.

Kotisirkkojen kehitys munasta aikuiseksi kestää lämpötilasta riippuen 6–9 viikkoa.



KASVATUS

Kotisirkkoja kasvatetaan länsimaissa sisätiloissa muovilaatikoissa. Laatikoiden materiaalin tulee olla laadukasta,

elintarvikekäyttöön soveltuvaa muovia. Koska sirkat hyppivät, kasvatuslaatikoiden reunojen tulee olla korkeat. Pohjalle voi

laittaa esimerkiksi paperia ja kalusteiksi pahvikennoja. Yksilön tilantarve on 2,5 cm2 . Liian tiheä kasvatus lisää

kuolleisuutta. Riittävästä ilmanvaihdosta ja siivouksesta on huolehdittava, jotta laatikoissa oleva rehu ei homehdu ja

kotisirkat sairastu.

KASVATUSOLOSUHTEET

Optimaalinen kasvatuslämpötila kotisirkoille on 32–35°C. Ilmankosteus tulisi olla aikuisilla 50–55 % ja kasvavilla nymfeillä

60–70 %. Kosteutta lisätään tarvittaessa sumuttamalla.
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muninta 9 vrk kuluessa 

aikuisvaiheen alkamisesta

RAVINTO

Kotisirkka on kaikkiruokainen. Luonnossa se käyttää

ravinnokseen muun muassa lehtiä, siemeniä, hedelmiä

ja kasviksia. Ravinnonpuutteen vaivatessa sirkat voivat

syödä omia muniaan tai toisia hyönteisiä.

Kasvatuslaatikoissa ravinto tarjotaan matalilta lautasilta

tai tarjottimilta, jotka asetetaan laatikossa olevien

kalusteiden päälle. Aikuiset sirkat voidaan ruokkia esi-

merkiksi hyönteisille tarkoitetulla rehulla tai kasviksilla.

Pienet sirkat ruokitaan jauhomaisella rehulla, jossa on

erittäin pieni partikkelikoko. Vesi tarjotaan esimerkiksi

sumuttamalla, pumpuliin imeytettynä tai matalalta lauta-

selta, jossa on kiviä estämässä hyönteisten hukkumi-

nen. Sirkat saavat vettä myös tuoreista kasviksista.

https://www.luke.fi/biosecurity/entolab/
https://laji.fi/taxon/MX.43193

