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KASVINTUHOOJA

Harsosääskitoukalla (Sciaridae) on läpikuultava ruumis ja musta 
pääkapseli. 
 Harsosääsken toukka vioittaa erityisesti nuorten kasvien 
juuria. Vedenotto kärsii ja kasvi kuivuu, lisäksi vioitus altistaa 
kasvin sieni- ja bakteeri-infektioille.

Ansarijauhiainen (Trialeurodes vaporariorum, vas.) ja etelänjau-
hiainen (Bemisia tabaci, oik.). Aikuiset jauhiaiset ovat 1,2–1,5 
mm:n pituisia valkoisia lentäviä hyönteisiä. Niiden ruumista 
peittää puuterimainen pöly. 
 Ansarijauhiaisen kehittyminen munasta aikuiseksi kestää 
joulutähden viljelylämpötioissa (19–22 °C) 24–28 vuorokautta ja 
etelänjauhiaisen 38–67 vuorokautta.

TORJUNTA

Isosukkulamato (Steinernema feltiae), levitys kasteluna ruuku-
tuksen yhteydessä 500 000 kpl/m2 tai 10 000–20 000 kpl/ruukku. 
Käsittely uusitaan tarpeen mukaan kahden viikon kuluttua, usein 
kertalevitys riittää.
Harsosääskipetopunkki (Stratiolaelaps scimitus) levitetään kan-
toaineessa hajakylvönä tai pieniksi kasoiksi kasvualustan päälle 
kasvien ollessa vielä ruukkutiheydessä. Ennakkotorjuntana 100 
kpl/m2, todetussa saastunnassa 250–500 kpl/m2. Kertalevitys tai 
tarpeen mukaan useampi levitys saastuntatilanteen mukaan.

Amblyseius swirskii -petopunkki: suoraan kasvien päälle levi-
tetään heti viljelykierron alussa petoja 50–100 kpl/m2. Käsittely 
toistetaan tarpeen mukaan 1–2 viikon välein. Levityksiä jatketaan 
säännöllisesti lokakuun lopulle asti. 
Jauhiaiskiilukainen (Encarsia formosa). Jauhiaiskiilukainen 
suosii ansarijauhiaista, joten se ei jauhiaisten sekapopulaatioissa 
torju hyvin etelänjauhiaista. Ennakkotorjunnassa 2–3 kiilukaista/
m2. Levitys toistetaan joka toinen viikko lokakuun puoleen väliin 
asti. 
Kaliforniankiilukainen (Eretmocerus eremicus) torjuu sekä 
ansari- että etelänjauhiaista, myös eri jauhiaislajien sekapopu-
laatioissa. Kaliforniankiilukaisia levitetään 3 kpl/m2. Levitys 
toistetaan joka toinen viikko lokakuun puoleen väliin asti.

Liima-ansat (10 × 25 cm) ovat ehdoton apu niin aikuisten harso-
sääskien, jauhiaisten kuin mahdollisten ripsiäisten tarkkailussa. 
 Säännöllisellä liima-ansatarkkailulla saat kuvan kasvintuhoo-
japopulaation muutoksista koko viljelykauden ajan. Ansalaskel-
mista karttuvien lukujen perusteella voi tehdä torjuntapäätöksiä. 

Kysy lisää tarkkailusta, tulosten kirjaamisesta sekä muista apu-
välineistä (mm. luuppi).
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Joulutähden kasvintuhoojien biologista torjuntaa suunnitel-
lessa huomioi jo heti alusta kemiallisten kasvinsuojeluvalmis-
teiden mahdolliset haittavaikutukset. 
 

Ota yhteyttä (info@biotus.fi tai 040 570 3536), suunnitel-
laan yhdessä sinun tähdillesi sopiva ohjelma ja viljelmällesi 
sopiva torjuntastrategia. Ohjelma perustuu pistokkaiden 
saapumisaikaan, torjuttavaan jauhiaislajiin sekä viljelmällesi 
sopivaan levitysrytmiin!
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Joulutähdellä esiintyvät taudit

Pythium aiheuttaa juurten kärkien ruskettumista ja hajoamista, 
tyven tummumista ja lehtien varisemista. Tautia esiintyy erityi-
sesti märässä kasvualustassa.
Phytophthora aiheuttaa tyveen ja myöhemmin varteen tumman-
ruskeita mustareunaisia kosteita laikkuja. Hiusjuuristo kuolee ja 
kasvi voi menettää nestejännityksen nopeasti. Esiintyy erityisesti 
kosteassa kasvualustassa.
Fusarium-sieni tukkii johtojänteitä ja aiheuttaa kellastumista ja 
kuihtumista. Juuret ja tyvi ruskettuvat. Fusarium esiintyy usein 
samanaikaisesti Pythiumin kanssa.
Rhizoctonia solani aiheuttaa tyvelle kuivia tummia laikkuja ja 
varsi voi haljeta. Pääjuuri ruskettuu, kasvu hidastuu ja alalehdet 
kellastuvat.
Thielaviopsis on yleistynyt joulutähdellä. Aiheuttaa hiusjuurten 
mustumista ja kasvun heikkenemistä.

Harmaahome (Botrytis): pistokkaiden juurrutusvaihe on erityi-
sen altis harmaahomeelle, mutta harmaahome voi iskeä kaikissa 
kasvatusvaiheissa. Harmaahome vaivaa erityisesti heikkojuurisia 
ja juuristotautien vaivaamia kasveja.  

Mycostop (Streptomyces K61): kennotaimet voidaan upottaa 0,01 
% Mycostop-vesiseokseen ennen ruukutusta. Vaihtoehtoisesti 
Mycostop annetaan kastelukäsittelynä pian ruukutuksen jälkeen. 
Kastelukäsittely toistetaan 4–6 viikon välein.

• 0,01 %:n vesiseos valmistetaan sekoittamalla 1 g Mycostopia 10 
litraan kylmää vettä. 
• Kastelukäsittelyssä sopiva käyttömäärä on 2–5 g/1000 kasvia 
(esimerkiksi 25 l 0,01 % vesiseosta/1000 kasvia). 
• Korkeassa tautipaineessa tai suuremmalla ruukkukoolla suositel-
laan korkeampaa käyttömäärää (5 g/1000 kasvia).

Prestop (Gliocladium catenulatum J1446): upotuskäsittely ennen 
ruukutusta torjuu pistokkailla ja pikkutaimilla harmaahometta 
ja juuristotauteja. Vaihtoehtoisesti harmaahomeen torjumiseksi 
tehdään ruiskutuskäsittely 0,5 % Prestop-vesiseoksella pian ruu-
kutuksen jälkeen. Käsittely toistetaan 3 viikon välein. 
• 0,5 % vesiseos valmistetaan sekoittamalla 100 g Prestopia 20 
litraan kylmää vettä.

Varmista kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö. 
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.Harmaahome joulutähdellä

Joulutähti on altis monille juuristotauteja aiheuttaville 
sienitaudeille, joista yleisimpiä ovat Pythium-, Phytopthora-, 
Rhizoctonia-, Fusarium- ja Thielaviopsis. Taudinaiheuttajat 
voivat esiintyä joulutähden juuristossa sekainfektiona. 

 

Joulutähden juuristotauteja voidaan torjua laaja-alaisesti 
Mycostop-valmisteella, jolla on myös juurten kasvua lisää-
vä vaikutus. Joulutähden harmaahomeen torjuntaan sopii 
Prestop-valmiste. Paras teho juuriston ja lehvästön sienitau-
tien torjunnassa saadaan käsittelemällä taimet ensimmäi-
sen kerran jo ruukutusvaiheessa. Vahvajuuriset kasvit ovat 
vastustuskykyisempiä myös olosuhteiden vaihtelulle.
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Pythiumin lakastuttamia joulutähden taimia Fusariumin kuihduttama joulutähden pistokas

Ve
rd

er
a 

Oy


