
Torjuntaeliöiden käyttömäärät sekä levityskerrat kasvihuoneessa          Biotus tietokortti: kasvintuhoojat ja torjuntaeliöt (5)

KASVINTUHOOJA

VIHANNESPUNKKI

JAUHIAISET

JAUHIAISET/RIPSIÄISET

RIPSIÄISET

ENNAKKOTORJUNTA

1–4/m2, joka 2–3. vko

1–2/m2, joka 2. vko

1–5/m2, joka 2. vko

väh. 10/m2, 1–2 vkon välein

2–4/m2, vko istutuksesta. 
Toistetaan 2–3 krt. Käyttö 
ennakkotorjuntana
1–3/m2, joka 2. vko

3/m2, joka 2. vko

3/m2, joka 2. vko

100/m2, 1–2 vkon välein

Pussi joka 2-3. kasvi 
tai 1 pussi/2-pöytä-m2. 
Uusinta 3–4 vkon välein

100–250 kpl/m2, joka 2. vko

Pussi joka 3. kasvi tai 1 pussi/ 
1–2 pöytä-m2. Uusinta 4–6 vkon 
välein. Käyttö ennakkotorjuntaan

0,5–1/m2, väh. 2 krt. vkon 
välein. Lisätoistot tarvittaessa

250 milj./2000 m2, 200 l vettä, 
viikoittain

LIEVÄ SAASTUNTA

4–25/m2, 1–2 vkon välein

Ei

6–15/m2 viikoittain, väh. 3–4 krt

20–50/m2 erityisesti saastunta-
pesäkkeisiin, kunnes tilanne 
hallinnassa

Jos korjaavaan torjuntaan, niin 
väh. 10/m2 pahoin saastuneelle 
alueelle. Toisto 2 vkon kuluttua
3–9/m2 viikoittain

3–9/m2 viikoittain, väh. 4 krt

6–9/m2 viikoittain, väh. 4 krt 

150–200/m2, viikoittain

Jos jauhiaisten määrä alkaa 
nousta, tehosta torjuntaa 
irtopedoilla

250/m2 viikoittain

1–4/m2, 1–4 krt. vkon välein

250 milj./1000 m2, 100 l vettä, 
viikoittain

TORJUNTAELIÖ

Kalifornianpetopunkki 
[Neoseiulus (=Amblyseius) 
californicus], irto
Kalifornianpetopunkki 
(N. californicus), pussit
Ansaripetopunkki 
(Phytoseiulus persimilis)
Amblyseius andersoni 
-petopunkki, irto

Jauhiaislude 
(Macrolophus pygmaeus)

Jauhiaiskiilukainen (Encarsia 
formosa) kortit tai irtokotelot
Kaliforniankiilukainen (Eretmo-
cerus eremicus), irtokotelot 
Eretmocerus/Encarsia mix
irtokotelot

Amblyseius swirskii 
-petopunkki, irto
Amblyseius swirskii 
-petopunkki, pussit

Ripsiäispetopunkki [Neoseiulus 
(=Amblyseius) cucumeris], irto
Ripsiäispetopunkki [Neoseiulus 
(=Amblyseius) cucumeris], pussit

Kesärikkalude 
(Orius majusculus) tai Ripsiäis-
rikkalude (Orius laevigatus)

Steinernema feltiae (geeli-
formulaatti) -lehvästökäsittely

VOIMAKAS SAASTUNTA

Ei

Ei

10–25/m2 viikoittain, 
kunnes tilanne hallinnassa
Ei

10–20/m2 viikoittain

10–20/m2 viikoittain, väh. 4 krt

10–20/m2 viikoittain, väh. 4 krt

250/m2, viikoittain

300–500/m2 viikoittain

4–10/m2, viikoittain 
kunnes tilanne hallinnassa 

Ei

HUOMIOITAVAA

Erityisesti ennakkotorjuntaan. 
Hyvä kuumissa ja kuivissa 
olosuhteissa
Lisäksi ansaripetoja 
saastuntapesäkkeisiin

Torjuu myös hedelmäpuu-, 
tappi- ja tomaatin ruoste-
äkämäpunkkeja. Toimii 6–40°C

Tomaatille. Ei gerberalle/kirsikka-
tomaatille. Sivuvaikutusta myös 
kirvoihin ja vihannespunkkiin

Tehokkain keskilämpötilan 
ollessa 24°C tai enemmän

Ei tomaatille

Ei tomaatille

Lisäksi Orius-petoluteita, erit. jos 
kasvustossa aikuisia ripsiäisiä
Jos ripsiäistä kasvustossa, 
käytä mieluummin irtopetoja/
tehosta torjuntaa irtopedoilla 
ja Orius-petoluteilla
Yhdessä ripsiäispetopunkkien 
kanssa. Päivänpituusvaateet: 
Kesärikkalude yli 16 h. Ripsiäis-
rikkalude yli 11 h 
Käsittely illalla tai aamulla 
(10–28°C), jotta kasvusto pysyy 
kosteana vähintään 3 tuntia 
käsittelyn jälkeen



KASVINTUHOOJA

KIRVAT

HARSOSÄÄSKET

LIEJUKÄRPÄSET

ENNAKKOTORJUNTA

0,5–1/m2, joka 2. vko 

0,5–1/m2, joka 2. vko

0,5–1/m2, joka 2. vko

0,5–1/m2, joka 2. vko

1 putkilo/200 m2, joka 2–3. vko

Ei ennakkotorjuntaan

1–2/m2, 1–2. vkon välein

Ei

2 pankkia/1000 m2, uusitaan 
joka 2–3 vko. Lisäksi 0,15 iso-
kirvavainokaista tai jättikirva-
vainokaista/m2

100/m2, 1–2 krt. 2–4 vkon välein

0,5 milj./m2, toisto tarpeen 
mukaan

1/m2, toisto tarpeen mukaan 

0,5 milj./m2, 2 krt. vkon välein

LIEVÄ SAASTUNTA

2–10/m2, viikoittain

2–10/m2, viikoittain

2–10/m2, viikoittain

2–5/m2, viikoittain 
kirvapesäkkeisiin
1 putkilo/200 m2, 1–2 vkon 
välein. Lisäksi kirvasääskiä 
ja/tai harsokorentotoukkia. 
1–6/m2, 1–2 vkon välein

5/m2, viikoittain

10–20/m2, 1–2 krt.

Ei

250/m2, vähintään 2 kertaa

0,5 milj./m2, viikoittain

2/m2, toisto tarpeen mukaan 

1 milj./m2, 1–2 vkon välein

TORJUNTAELIÖ

Isokirvavainokainen 
(Aphidius colemani)
Jättikirvavainokainen 
(Aphidius ervi)
Aphidius matricariae 
-vainokainen
Kirvakiilukainen 
(Aphelinus abdominalis)
Protect-vainokaisputkilot 
(Orna-, Verda-, Basil-, Berry- 
ja FresaProtect)
Kirvasääski 
(Aphidoletes aphidimyza)
Harsokorento 
(Chrysoperla carnea)
Kaksipistepirkko 
(Adalia bipunctata)
Kirvapankki 
(Tuomikirva + isokirva-
vainokainen, Viljakirva 
+ jättikirvavainokainen)

Harsosääskipetopunkki 
[Stratiolaelaps (= Hypoaspis) miles]
Isosukkula 
(Steinernema feltiae)

Ansarisirkeinen 
[Dalotia (= Atheta) coriaria] 

Pikkusukkula 
(Steinernema carpocapsae) 

VOIMAKAS SAASTUNTA

Lisäksi kirvasääskiä 
ja/tai harsokorentoja
Lisäksi kirvasääskiä 
ja/tai harsokorentoja
Lisäksi kirvasääskiä 
ja/tai harsokorentoja
Ei

Ei

10–20/m2, viikoittain

10–25/m2, viikoittain

50–60/m2, väh. 1–2 krt.

Ei

500/m2, vähintään 2 kertaa

0,5 milj./m2, viikoittain

2/m2, toisto tarpeen mukaan 

1 milj./m2, 1–2 vkon välein

HUOMIOITAVAA

Kurkku- ja persikkakirva

Koiso- ja ansarikirva

Juurikas- ja tillikirva

Koiso-, ansari- ja persikkakirva

Erityisesti ennakkotorjuntaan. 
Putkilon valinta kasvin tai kirva-
lajin mukaan (tietokortti 8)
Kaikki kirvalajit. Yhteiskäyttö 
kirvavainokaisten kanssa
Levitys kirvapesäkkeisiin, 
kunnes kirvat hallinnassa
Levitys kirvapesäkkeisiin. 
Saatavilla touko-elokuussa
Kirvapankin valinta torjuttavan 
kirvalajin mukaan: Tuomikirva-
pankki: kurkku- ja persikka-
kirvalle ja Viljakirvapankki: 
koiso- ja ansarikirvalle

Säilytä yli 12°C

Sekoita valmista liuosta, jotta 
sukkulamadot eivät vajoa säiliön 
pohjalle ja että ne saavat happea
Muut maaperähyönteiset,
mm. liejukärpäset 

Sukkulamadot vajoavat hiljalleen 
kasvualustan pohjalle, siksi kä-
sittelyitä tehtävä säännöllisesti

Torjuntaeliöiden levitysmäärä riippuu useista eri tekijöistä mm. 
saastunnan tasosta, vuodenajasta ja tuholaispaineesta.
 Taulukossa olevat levitysmäärät ovat ohjeellisia, niitä tar-
kennetaan aina kasvihuoneen tuholaistilanteen mukaan. Tarkkailu 
ja havaintojen sekä tehtyjen toimenpiteiden ylöskirjaaminen 
auttavat oikeiden levitysmäärien löytämistä. Rikitys on torjunta-
eliöille haitallista. Rikitysmaksimi 3–4 tuntia/yö.

Tarkemmat neuvot ja ohjeet Biotus Oy: 
040 570 3536 (Heini) / 050 313 8368 (Marika) 
tai info@biotus.fi ja www.biotus.fi


