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Öppna i w ebbläsaren

Skall våren komma tidigt i år?
Europacentret för medellånga väderprognoser publicerade i senaste
månadsrapport att nedräkning till våren har börjat. Orsak till det är
högtryck i Västeuropa och en ovanligt stark polarvirvel. En arktisk polarvirvel är
en lågtryckszon som roterar motsols vid nordpolen. Detta i sin tur kan
upprätthålla varma västra luftströmmar och förekomsten av Föhnfenomenet,som hjälper, att våren kan komma tidigt. Hur påverkar detta
växthuset. Kanske att man sparar bränsle, men skadeinsekter som inte
övervintrar här kan komma med varma luftstömmar från Mellaneuropa. Likaså
vitaflygare och trips som övervintrar i vinterodlingar kan spridas till
säsongodlingar vid tidigt vädringsbehov pga varmare väder.
.
Läsmer ›

Förebyggande bekämpning av vitaflygare på
tomat
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Bild:
Bioplanet

Macrolophus, tomatodlingens trotjänare
Macrolophus pygmaeus, rovängstinkfly är också en vild art som förekommer i
Finland. I tomatväxthus är den mycket bra att kontrollera vitaflygare och
spinnkvalster.I paprikaväxthus den kan jaga också bladlöss. I dagens tomatodling är spridning av macrolophus 2-4 st /m² som förhandsbekämpning en
rutinåtgärd. Rovängstinkflyn borde spridas ut i beståndet i så tidigt skede som
möjligt, för Macrolophus-rovstinkflyn förökas långsamt. Efter utspridningen tar
det 2-3 månader innan populationen är tillräcklig stor för att hålla skadegörare i
schack.
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Bild: Bioplanet

Biotus-macrolophus
Levereras i rymliga burkar med
papperflis som skyddar rovstinkflyn
under transporten. Från bönan kan de
suga vätska under resan. I
förhandsbekämpning använder man
fullvuxna macrolophus. I kurativ
punktbehandling macrolophus larver
passar bra, ty de kan inte flyga och
byta plats, utan de stannar en vecka
eller två på önskad plats.

Spridning av
macrolophus
Dimma blad med en liten sprutflaska
och sprid lite macrophusmat på fuktiga
blad. Maten fastnar dit och ramlar inte
på marken. Sen släpp 50-100
rovstinkfly på maten dvs töm burken
till 5-10 olika ställen. Då man sprider
ut 4 st/m² eller mera, kan man bara
öppna burken, lyfta ut bönan och
placera burken på substratet nära
matstället. Rovstinkflyn kommer själv
ur burken och börjar söka mat.
Undvik dock att sprida ut nära
CO2 slangen.
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Bild: Biotus

Tillägsmat för
macrolophus
Steriliserade kvarnmått- eller
majsmalägg ger macrolophus det
proteintillskott, vad de behöver att
producera en stabil stam som sköter
förhandsbekämpning av vitaflygare
och spinn.

Förebyggande bekämpning av vitaflygare och
trips på gurka

Bild:
Bioplanet

Swirskii - infanteri till gurkans försvar
Amlyseius swirskii- rovkvalster används mot mjöllös(vitaflygare) och trips,
speciellt när båda arter finns i beståndet samtidigt. Swirskii äter unga stadier av
trips, mjöllös ägg- och nymphstadier. Den äter också spinnkvalster.

Biotus swirskii i lösvikt
Börja bekämpningen genom att sprida
100 st/m² genast efter plantering.
Upprepa behandlingen efter en eller
två veckor.
Bild:Jarm o Holopainen
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Tillägsmat också till
swirskii
Swirskii populationen blir starkare och
flyttar mot gurktoppen om man ger
tillägsmat i mellan veckor när man inte
sprider nya swirskii på plantor.
Spridnings-/matningsprogrammet kan
vara så här: vecka 1.- swirskii
spridning, vecka 2. - matspridning till
gurktoppar, vecka 3 - inga åtgärder,
vecka 4. - swirskii spridning till gurk
toppar, vecka 5 - matspridning till gurk
toppar osv.

Agdia virustest
Misstänker du, att dina plantor har fått
virussmitta. Det går enkelt att testa det
med Agdia Immunostrip® snabbtest. Vi
har i lager pepino mosaikvirus-,
gurkans grönmosaikvirus- och tobak
mosaikvirustest (med tobak
mosaikvirus test kan man grovtesta
för ToBRFV)
Bild:
Agdia

Läs mer ›

Produkter

Bekämpningsorganismer

Mikrobiologisk

Limfällor

sjukdombekämpning

5/6

Carbon cick booster

Virustest

Feromonfällor

Lup och mikroskop

Gilla oss på facebook

Biotus OY
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
www.biotus.fi
info@biotus.fi

Närpes kontor:
Simhallsvägen 5
(vid Reo- tuote Oy)
64200 Närpes

Betjäning på svenska:
Esa Palmujoki; 050 329 9659
esa.palmujoki@biotus.fi

För att avsluta prenumerationen, klicka här.
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