Torjuntaeliöt ja sudenkuopat

Tähän on koottu yleisimpiä asioita, jotka vaikuttavat biologisen torjunnan
onnistumiseen. Vinkkien avulla voit oppia uutta tai tarkastella omia rutiinejasi
– joskus vanhojen tuttujen työtapojen ravistelu on tarpeen!

KASVINSUOJELUVALMISTEET - HUOMIOITAVAA

TORJUNTAELIÖIDEN KÄYTTÖ - HUOMIOITAVAA

ONGELMATILANTEET

Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden vaikutus
torjuntaeliöihin
• Kemiallisilla kasvinsuojeluvalmisteilla voi olla haittavaikutuksia torjuntaeliöille. Ne saattavat olla suoraan
haitallisia ja niillä voi olla pitkät jäämävaikutukset.
• Tarkista myyjältäsi tai tietokannoista varoajat
hyötyeliöille.
• Huom: valmisteen käyttötietojen rajoitukset (esim.
kasvikohtaiset rajoitukset) ovat eri kuin varoajat
torjuntaeliöille!

Eliösäilytykset
• Monia eliöitä voi säilyttää muutaman päivän viileässä
(eliöstä riippuen 5–12 astetta), osaa jopa viikkoja
(sukkulamadot). Myyntipakkauksessa kerrotaan tuotteen säilytyslämpötila ja pakkauksen säilytysasento.
• Harsosääski- ja Swirskii-petopunkit, sekä amerikanleppäpirkot eivät kestä kylmäsäilytystä!
• Torjuntaeliöitä ei milloinkaan pakastimeen.

• Tunnistusongelmia? Me autamme tunnistuksessa,
jotta tuholaiselle löytyy sopivin torjuntaeliö.
• Älä jää yksin. Kysy heti, jos jokin asia mietityttää.
Ota reippaasti yhteyttä myyjääsi;
soita, lähetä WhatsApp-/tekstiviesti tai sähköpostia.
Etsitään yhdessä ratkaisu pulmaasi.

Rikitys
• Rikin polttaminen on haitaksi monille torjuntaeliöille.
• Yleissääntö on, että torjuntaeliöt kestävät enintään
3 tunnin rikityksen.
Biologiset kasvitautivalmisteet
• Liota veteen sekoitettavat tuotteet kylmään veteen.
Kuuma tappaa mikrobit.
• Tuotteet säilytetään viileässä tai pakastimessa.

Sukkulamadot
• Liuota veteen (15–20°C) ja anna vettyä noin 5 min.
Laimenna seos suuremmalla vesimäärällä.
• Ruiskusuuttimen on oltava vähintään 0,8 mm.
Poista alle 1 mm suodattimet.
• Sekoita seosta säännöllisesti, käytä se mahdollisimman nopeasti. Älä anna vesiseoksen seistä ilman
sekoitusta 20 minuuttia pidempään.
• Sukkulamadot ovat herkkiä UV-valolle.
• Kasvualustan lämpötilan kohotessa pitkäksi aikaa
yli 30° saattavat sukkulamadot kuolla.
Eliökavalkadi, laajenna lajistoasi
• Kokeile eri eliöitä. Saman tuholaisen torjuntaan voi
olla useita eliöitä! Yksi toimii hyvin ennakkotorjuntana, toinen iskee parhaiten pesäkkeisiin. Kysy lisää!
• Mikään ei ole kuitenkaan liian helppoa – joidenkin
lajien yhteiskäyttöä ei suositella (esim. kirvasääsket
ja Swirskii-petopunkit)
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