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� Berkleyn valmistamia Power
Bait -syöttijäljitelmiä on kertynyt
jo melkoinen valikoima. Vertailin
viime talvena ja kesänä,kuinka hy-
vin nämä uuden sukupolven syö-
tit pärjäävät aidoille eläville syö-
teille, joita ne jäljittelevät.

Kokeilussa olivat Maggot (kär-
päsentoukka), Pinkies (pieni kär-
päsentoukka), Blood Worm (pieni
surviaissääsken toukka), Maxi
Blood Worm (iso surviaissääsken
toukka) ja Honey Worm (iso hyön-
teisen toukka).

Kaikkien myyntihinta on 5,90
€/purkki.Tekotoukat ovat purkis-
sa pitkänä nauhana,mutta irtoavat

Oikea mato ja kiemurteleva kärpäsentoukka
eivät ole enää ainoita syöttejä ongen tai 
pilkin koukkuun. Keinotekoiset syötit ovat
lyöneet itsensä läpi muutamassa vuodessa
ja testissäkin ne kelpasivat kaloille talvella
ja kesällä. Yksi lehti on kääntymässä 
pilkkimisen historiassa.

RISTO JUSSILA Tekosyöteillä 
kalaan

helposti yksittäisiksi syöteiksi.
Valmistaja ei ilmoita valmistus-

materiaalia,mutta ne näyttävät si-
likonisilta ja mukana on väri- ja
tuoksuaineita. Power Bait -jäljitel-
mät ovat valmistajan mukaan pit-

källä aikavälillä luonnossa hajoa-
via, mutta aikaa hajoamiseen ku-
lunee vuosia tai vuosikymmeniä.
Syöteistä ei ole haittaa vesistöille,
kaloille tai ihmisille, eikä niissä pi-
täisi olla allergisoivia aineita.

Berkleyn Power Naturals tuo-
tenimellä valmistettavista te-
kosyöteistä mukana olivat
Earthworms (mato) ja Maggots (ly-
hyt ja paksu toukka). Ne on val-
mistettu luonnonmateriaaleista
ympäristölle vaarattomiksi. Natu-
ralsit hajoavat silikonisia no-
peammin, mutta hintaa on edelli-
siä enemmän, 7,5 € purkilta.

Lisäksi kokeilussa oli mukana
NSF:n markkinoimia,Cleopatra-ni-
misiä kuivattuja,suurikokoisia kan-
tokärpäsen toukkia.Nämä eksoot-
tiset syötit ovat todella oikeita
toukkia, jotka on kuivaamalla saa-
tu säilyviksi. Rasian hinta on 5 €.
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Myyntipakkausten osalta Berk-
leyn kierrekorkilliset lasipurkit ve-
tävät pitemmän korren. Niiden
kansi aukeaa ja sulkeutuu käte-
västi. Purkki voisi kyllä olla pie-
nimpien syöttien osalta pienem-
pi, että se mahtuisi helpommin
taskuun. Lasi on altis särkymään,
mutta maahantuoja kertoo purkin
materiaalin vaihtuvan tänä vuon-
na muoviin.

Cleopatra-toukat on pakattu
epäkäytännölliseen muovirasi-
aan, jota on vaikea avata ja sulkea.
Parempi on siirtää toukat esim.fil-
mipurkkiin.

Molempien haju on tyrmäävä.

Pilkillä kärpäsentoukilla

Silikoniset kärpäsentoukat ovat
kolmatta talvea myynnissä, mut-
ta vasta viime talvena ne olivat ko-
ko kauden tarjolla.Edeltävänä tal-
vena niitä sai vasta loppukaudes-
ta.

Maggot-tekotoukat vastaavat
pituudeltaan ja paksuudeltaan ku-
takuinkin aitoja kärpästoukkia.
Purkissa niitä on 110 kpl ja väreis-
tä saatavilla ovat punainen, kel-

� Silikoninen tekosurvari 
maistui hyvin ahvenelle 
mormyskan kyydissä.

� Vasemmalla survareita 
jäljitteleviä Maxi Blood Worm -
tekotoukkia 2 kpl, niiden alla
pienempi Blood Worm -teko-
toukka.Ylhäällä oikealla 
Maggot-kärpäsentoukka-
jäljitelmä ja sen alla oikea 
kärpäsentoukka.

� Kuivattuja Cleopatra-toukkia
(oranssi, vihreä, punainen),
Power Bait Naturals Maggots
syöttejä (harmaa) sekä Naturals
Earthworms -tekomato.

tainen ja valkoinen.
Pinkies-tekotoukat ovat puo-

lestaan todella pieniä,vain puolen
sentin mittaisia, eivätkä muistuta
kooltaan oikeaa kärpäsentoukkaa.
Purkissa niitä on 200 kpl ja saata-
villa on samat värit kuin edellises-
sä.

Olin etukäteen lähes varma, et-
teivät tekotoukat voi vetää verto-
ja eläville. Tuntui oikeastaan tur-
halta edes ryhtyä kovin pitkäkes-
toiseen vertailuun.Vielä toissa tal-
vena ensimmäisellä testireissulla
ajattelin, että luultavasti jo muu-
tama reikä näyttää pelin hengen.
Niin kävikin, mutta tulos oli ”vää-
rä”.Tekotoukat maittoivat ahvenil-

� Uudet silikoniset tekosyötit
ovat hyvä ja helpottava lisä
mökkionkijan varusteisiin.
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le sen verran hyvin, että ei autta-
nut kuin laittaa tapahtunut sattu-
man piikkiin.

Jäät sulivat ja vasta viime talve-
na pääsin vertailemaan asiaa pe-
rusteellisemmin. Pilkin ahvenia
järvillä ja keväisellä merellä. Mi-
tään olennaista eroa ahventen is-
kuhalukkuudessa en omassa on-
ginnassani huomannut aidon ja
keinotekoisen välillä, kun käytin
isompia tekotoukkia. Kokeilin
kaikkia saatavilla olevia silikonisen
kärpäsentoukan värejä: punaista,
keltaista ja valkoista. Punainen
tuntui parhaalta,mutta muihinkin
nappasi.

Uskomatonta, mutta totta, että
aidon kärpäsentoukan vahva ase-
ma pilkkisyöttinä on ollut näin hu-
teralla pohjalla. Ilmeisesti kenen-
kään mieleen ei ole aiemmin juo-
lahtanut ryhtyä suunnittelemaan
kunnollista haastajaa. Nyt se on
tullut ja kauppiailta kuuluneiden
tietojen mukaan haastaja kasvat-
taa suosiotaan hitaasti, mutta ta-
saisen varmasti.

Värinäpilkin syöttinä tekotou-
kan maittavuutta ahvenelle en ih-

kussa. Mutta vain silloin, jos touk-
ka on laitettu oikein päätynahas-
ta ja on täysin elävä.

Pakkasella aidot toukat helpos-
ti jäätyvät ja muuttuvat elotto-
miksi. Samoin voi käydä kalan pu-
raisun jälkeen.Usein koukussa kil-
luu vain eloton klöntti nahkoja.Sil-
loin elävyyttä tuo enää haju, ja rie-
kaleiden mahdollinen hulmuava
liike.

Maggot-tekotoukka pysyy alus-
ta loppuun samanlaisena kiinteä-
nä pallukkana. Siitä ei kalan pu-
raisun jälkeen purskahda veteen
liukenevia sisälmysnesteitä, eikä
nahka rikkoonnu.Tuoksua silti läh-
tee, mutta voi olla, ettei sen mer-
kitys ahvenelle ole suuri, vaan ka-
la nappaa värin ja ulkomuodon
perusteella.

Myös tekotoukan pehmeys on
ilman muuta eduksi. Kun syötti
tuntuu pehmeältä, ahven ei pääs-
tä siitä irti, kuten ei päästä kesällä
irti jigistäkään.

Maggotien heikoimpana puo-
lena on niiden surkea kestävyys
koukussa. Usein jo ensimmäinen
kala saa repäistyä sen irti. Toukka

koukkuun laittaa useampia touk-
kia, niistä jää kalojen nykäisyjen
jälkeen jäljelle edes jonkinlainen
klöntti.

Maggot irtoaa niin herkästi, et-
tä vaikka tekotoukkia on useita,
koukku menee tärpistä usein puh-
taaksi. Siksi koukkua pitää tarkis-
tella tavallista useammin. Tämän
vuoksi aito toukka on kilpapilkillä
selvästi luotettavampi ja parempi.

Edellisiä pienemmät, mutta
muuten samanlaiset Pinkies-te-
kotoukat ovat niin pikkuruisia, et-
tä niitä voi käyttää vain todella
ohutlankaisessa koukussa ja siitä-
kin ne irtoavat helposti.

Säilyvyydessä tekotoukat ovat
ylivoimaisia. Yli vuoden vanhat ja
moneen kertaan avatusta purkis-
ta poimitut kelpasivat ihan hyvin
ahvenille. Oikeat, tuoreet kärpä-
sentoukat säilyvät jääkaapissa
useamman viikon, mutta joskus
kaupasta saa niin vanhoja toukkia,
että ne ovat elottomia ja osin ko-
teloituneita jo ostettaessa.

Eivätkä tekotoukat ole pakka-
sesta moksiskaan. Ne voi huoletta
jättää koukkuun jäätymään avan-

Pilkillä survareilla

Vertailin myös aidon surviaissääs-
ken toukan ja sen kahden siliko-
nisen jäljitelmän, Blood Wormin ja
Maxi Blood Wormin eroja ahven-
pilkillä.

Survarijäljitelmätkin ovat pur-
kissa pitkänä nauhana. Maxi-ko-
koiset ovat 1,6 cm pitkiä ja pie-
nemmät sentin mittaisia.Koska te-
kosurvareissa on jaokkeita, niitä
voi helposti pätkiä sormissa min-
kä mittaisiksi tahansa. Määrämit-
taisuus ei rajoita käyttöä.

Isompia on purkissa 100 kpl,pie-
nempiä 150 kpl. Saatavilla on vain
yksi väri, tummanpunainen, joka
jäljittelee onnistuneesti aitoa.

Pilkkireissuillani aito oli teko-
survaria parempi huonolla syön-
nillä.Aidon toukan pitää kuitenkin
olla elävä ja tuore, että se päihit-
tää selvästi tekotoukan. Kuollut
survarimössö on silikonista teko-
survaria huonompaa syöttiaines-
ta. Jos survarit ovat maanneet ra-
siassa kuolleina pitempään, ne
ovat käyttökelvottomia ja haju on
karmea.

Näistä jäljitelmistä isompia on
mukavampi käyttää,sillä niihin on
helpompi osua koukun kärjellä ja
ne pysyvät paremmin.Pienemmät
tuntuivat turhan vähäisiltä kouk-
kuun. Tosin oikein heikolla syön-
nillä pienestä koosta voi olla apua,
kunhan koukku on tarpeeksi ohut.

Vedessä tekosurvarit eivät näy-
tä läheskään niin eloisilta kuin tai-
puisat ja liikkuessaan hulmuavat
aidot. Vavan napautuksilla teko-
survari värähtelee ja liike riippuu
siitä, kuinka pitkä pätkä syöttiä on
koukussa.

Vertailussa nämä tekosurvarit
maittoivat ahvenille yhtä hyvin
kuin silikoniset kärpäsentoukat.Ja
jos taskussa on erivärisiä kärpä-
sentoukan jäljitelmiä ja tekosur-
vareita, niistä on helppo raken-
nella koukkuun monen värisiä ja
kokoisia yhdistelmiä.Tämä on yk-
si tekosyöttien vahvuus.

Kun halusin oikein pienen syötin
omissa kokeiluissani, valitsin
pienempien survari- ja kärpäsen-
toukkajäljitelmien sijasta puoliksi
katkaistun Maggotin tai pienen
pätkän isompaa tekosurvaria. Täl-
lä tavalla katkaisemalla syntyvä
syötti on pieni, mutta kohtalaisen
paksuna silti melko helppo käyttää.

Kirjoa tekotoukilla

Honey Worm on 2,5 cm pitkä,muo-
doltaan kaareva tekosyötti,joka jäl-
jittelee kasvien lehdillä tai puun ok-
salla liikkuvaa monijalkaista hyön-
teisen toukkaa. Syöttiä saa punai-
sena, keltaisena ja valkoisena.
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metellyt missään vaiheessa. Väri-
näpilkkiä kiskotaan jatkuvasti ja
syötti on koko ajan enemmän tai
vähemmän liikkeessä.Se toimii sil-
loin hieman värikoukun tapaan.
Samaten tapsipilkissä Maggot-te-
kotoukka pelitti mainiosti.

Eniten epäilin sen toimivuutta
äärimmäisen hitaasti pohjasta
nostettavassa mormyskassa.
Kumma kyllä, jopa nirsot ahvenet
viimeisillä merijäillä kelpuuttivat
mormyskaan laitetun Maggotin
ruuakseen.

Jään alle katsottaessa huomaa,
että paksummasta päästä kouku-
tetut oikeat kärpäsentoukat kie-
murtelevat ohutlankaisessa kou-

voi vielä löytyä ahvenen suusta ja
sen takaisin laittaminen ehjästä
päästä koukkuun vie aikaa.

Useamman kerran irronnut ja
uudestaan kiinnitetty tekotoukka
menee niin repaleiseksi, että sen
pysyvyys heikentyy huomattavas-
ti. Tukilanka silikonin sisässä lisäi-
si pitävyyttä.

Oikean kärpästoukan nahka on
sitkeää ja se pysyy huomattavasti
paremmin koukussa.Samalla tou-
kalla voi joskus saada jopa 10–20
ahventa, mutta oikeakin voi tie-
tysti lähteä heti ekalla kalalla. Kun

toa vaihdettaessa.
Sen sijaan elävä kärpäsentouk-

ka ei kestä kunnon pakkasella jää-
tymättömänä koukussa kuin eh-
kä minuutin,jonka jälkeen sen tär-
keä ominaisuus, elävä kiemurte-
lu, on menetetty.

Hintavertailussa aidot toukat
ovat edullisempia yhden pilkki-
reissun aikajänteellä. Koko talven
mittakaavassa tekotoukat tulevat
sitä edullisemmiksi, mitä ahke-
rammin pilkillä hyppää.Purkillisen
tekotoukkia voi käyttää viimeiseen
syöttiin ennen uuden avaamista.

� Maggot (punainen ja keltainen) ja Maxi Blood Worm -tekotoukat
(tummanpunainen) ovat purkissa pitkänä ketjuna.
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Ahvenen peruspilkintään ne
ovat liian suuria. Vain kookkaassa
ja sivuliukuisessa pystypilkissä
syötti voi toimia, kun pilkitään
kookasta ahventa.

Parhaiten Honey Worm tuntuu
sopivan kirjolohen pilkintään.
Odotusongessa se ei ole yhtä hy-
vä kuin Power Bait -syöttitahnas-
ta tehty pallukka,mutta aktiivisesti
liikuteltaessa kirjolohi nappaa te-
kotoukalla syötitettyyn koukkuun
esim.pelkällä painolla varustetus-
sa siimassa tai pystypilkin alla.

Vertailussa syöttitahna ja vanha
kunnon värikoukkutasari osoit-
tautuivat Honey Wormia parem-
miksi, mutta kirjolohen kohdalla
kyse voi olla myös sattumasta.
Luottovieheekseni uusi tekotouk-
ka ei kuitenkaan noussut.

Kirjolohi nappaa myös sili-
konisiin kärpäsentoukkaan ja sur-
variin erityisesti mormyskan syöt-
tinä. Tekotoukkia voi lisäillä myös
tasapainon koukkuihin tuoksua ja
näköä antamaan.

Silikonisista kärpäsentoukista
saa puukolla leikaten todella pie-
niä ja helppokäyttöisiä syöttipa-

loja pieneen ja ohutlankaiseen
koukkuun. Tämä viritys voi joskus
tepsiä arasti syöviin kirjolohiin.

Naturals-sarjasta runsaan sen-
tin pituiset, makkaraa muistutta-
vat harmaat Maggots-tekosyötit
kelpasivat kirjolohelle pelkässä sii-
massa (siimapaino) pohjasta ylös
nostettuna. Mikään ihmesyötti vi-
ritys ei tunnu olevan, mutta sii-
henkin kirjo nappaa.

Sen sijaan matoa jäljitteleviin
Naturals Earthworms -tekosyöt-
teihin en saanut kirjotapahtumia.
En kuitenkaan epäile, etteikö kir-
jo sopivissa oloissa nappaisi näi-
hinkin madonpätkiin, syöväthän
kirret altaiden pohjasta mm. tu-
pakantumppeja.

Jännityksellä kokeilin myös kui-
vattujen Cleopatra-toukkien tehoa
kirjolohiiin.Muutama tärppi tuli ja
yksi ylös asti,mutta kovahko touk-
ka ei tunnu olevan mikään mullis-

ja ja ongimme niillä lasten kanssa
satoja ahvenia, särkiä ja salakoita.

Vertailin madon ja tekosyöttien
maittavuutta,mutta mitään selvää
paremmuutta puoleen tai toiseen
en havainnut.Kalat nappasivat hy-
vin myös silloin, kun tekosyötti oli
aivan paikallaan.

Merkittävä helpotus on siinäkin,
että tekosyöttien ansiosta välttyy
matojen jatkuvalta kaivamiselta.
Lasipurkissa madot tahtovat sa-
teen jälkeen tai auringon pais-
teessa kuolla, mutta tekosyötit ei-
vät mene miksikään.Eikä aivan jo-
ka paikasta matoja edes löydä ja
helteillä madot ovat hyvistäkin
paikoista hakusessa. Kärpäsen-
toukkia taas ei kesällä juuri ole
kaupan, joten silikoniset syötit tu-
levat mökkionkijalle tarpeeseen.

Joillekin elävän madon tai tou-
kan koukuttaminen tuntuu epä-
miellyttävältä, mutta tekosyötillä
tästä vaivasta pääsee kokonaan.
Siksi varsinkin pienimmät lapset
tuntuvat pitävän helppokäyt-
töisistä tekotoukista.

Jätin koemielessä yhden purkin
sateeseen auki ja sen jälkeen vet-
tä täynnä oleva purkki paahtui au-
ringossa. Tätä jatkui ties kuinka
kauan.Tekotoukkien punainen vä-
ri tummui ja haju hieman heikke-
ni,mutta ne maittoivat kaloille kai-
ken aikaa. Ihme kyllä harakat ja lo-
kit eivät käyneet nokkimassa au-
kinaista purkkia tyhjäksi.

Onginnassa käyttökelpoisim-

milta tuntuivat jälleen isommat
kärpäsentoukan jäljitelmät sekä
isommat tekosurvarit. Pieniä sär-
kiä ja salakoita narrattaessa isom-
pia syöttejä voi pätkiä. Oikein pie-
nessä särkikoukussa myös pie-
nemmät Pinkies-syötit ja pienet
Blood Wormit pelaavat.

Tekosyöttien pysyvyyttä on-
genkoukussa voi parantaa laitta-
malla koukunvarteen monta, jopa
3–5 syöttiä. Kun ylimmät pätkät
ovat hyvin lyhyitä, ne jäävät ehkä
paikoilleen.Sama niksi toimii myös
talvella pilkillä.

Naturals Earthworms -matojälji-
telmät ovat laituriongella huomat-
tavasti edellisiä hankalampia. Pie-
neen pätkään ahven kyllä nappaa,
mutta parhaiten nämä syötit so-
veltuvat ison ahvenen ongintaan
suurella koukulla.Sama koskee Ho-
ney Worm -tekotoukkia.

Kaiken kaikkiaan uudet siliko-
niset Power Bait -tekosyötit ovat
tervetullut lisä pilkki- ja onkisyöt-
tien yksipuoliseen valikoimaan.
Toimivien tekosyöttien myötä eräs
aikakausi on jälleen vaihtumassa.
Ei ole vaikea povata, että jäljitteli-
jöitäkin ilmestyy. Onginta on
suosituin kalastuksen muoto Suo-
messakin ja syöttejä käytetään
ympäri maapalloa.

Kokeilemistamme syöteistä
Cleopatraa edustaa Nordic Sports
Finland, (05) 884 8400. Muita vä-
littää Pure Fishing Finland Oy, (09)
350 8080.

� Power Bait
Honey Worm 
-tekosyötti
kelpaa kirjo-
lohen 
pilkintään.

� Tekosurva-
rin ja -kärpäs-
toukan 
sekoitus on
onkisyöttinä
mainio haasta-
ja aidolle 
madolle.

tava syötti.Vedessä pitempään ol-
lessaan se pehmenee hiukan.

Maahantuojan Nordic Sports
Finlandin mukaan otukset liene-
vät kuivattuja kantokärpäsen
toukkia.Valmistusmaa ei ollut tie-
dossa, mikä vähän ihmetyttää.

Myyntipakkauksen mukaan
Cleopatra-syötit on tarkoitettu tai-
menille järveen ja jokeen.Suomes-
sa korttikoskilla ei saa käyttää täl-
laisia toukkia,mutta istarialtailla ne
ovat sallittuja.Syötin paras ominai-
suus lienee, että kirjolohet tai tai-
menet eivät yleensä ole nähneet tä-
män tuoksuisia ja näköisiä syötte-
jä. Uutuuden viehätys voi purra.

Tekosyöteillä ongella

Silikonisten kärpäsentoukkien ja
survarien paras käyttöalue on mie-
lestäni kesäinen laiturionginta.Pi-
din koko viime kesän mökkilaitu-
rilla muutamia tekosyöttipurkke-


