Uutiskirje $timestamp-j.n.Y$
Lue viesti selaimessa

Petopunkit, sukkulamadot, kasvitautitorjuntamikrobit, kaikki oivia keinoja
biologiseen torjuntaan avomaamansikalla! Biologinen torjunta sopii
käytettäväksi mainiosti niin luomu- kuin tavanomaisillakin viljelmillä.
Tässä uutiskirjeessä vinkit ja linkit petopunkkien ja sukkulamatojen käytölle sekä
tilaamiselle. Lisäksi kerromme mm. mehiläispesien eteen asetettavasta
uudistetusta "Vekottimesta" ja PrestopMix -valmisteesta
harmaahometorjunnassa.

Petopunkit mansikalle
Mansikkapunkit
Mansikkapunkit vioittavat imennällään
nuoria kehittyviä lehtiä. Lehdet jäävät
epämuotoisiksi ja lyhytruotisiksi. Paha
punkkisaastunta aiheuttaa
huomattavia sadonmenetyksiä.
Lue lisää ›
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Avuksi petopunkit
Petopunkit hakeutuvat suppulehtiin
mansikkapunkin perässä ja pitävät
punkkisaastunnan aisoissa.
Pedot levitetään yleensä kukinnan
aikoihin, miljoona per hehtaari.
Hintatiedot yms.

Varaa ajoissa
Varaa petopunkit ajoissa 23.4
mennessä, niin saat ennakkovaraajan
edun -10%. Lisäksi yli 3 miljoonan
pedon tilauksesta saa -10%
määräalennuksen.
Ennakkovarausta ilmoittaessasi kerro
myös arvioitu toimitusajankohta.
Toimitusta varmennellaan lähempänä
arvioitua ajankohtaa, kesän
etenemisen mukaan!
Tilaukset ja varaukset
Netin kautta: https://www.biotus.fi/tilauslomake/
Sähköpostilla: info@biotus.fi
Puhelimitse: 044 7829904
Mikäli ennakkovaraus unohtuu, niin ei hätää, petoja voi tilata koko kesäkauden,
aina tarpeen mukaan! Ennakkovarauksia keräämme tuotannonsuunnittelun
avuksi!
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Mansikkapunkkianalyysit
Jos epäilet punkkisaastuntaa
mansikkalohkoillasi tai haluat
varmistaa tilanteen, lähetä suppulehtiä
mansikkapunkkianalyysiä varten!
Ota yhteyttä ennen näytteen
lähettämistä: info@biotus.fi
Hinta; 45 € (alv 0 %) per näyte, yli 3
näytettä 35 € (alv 0 %) per näyte.

Korvakärsäkkäät
Aikuiset korvakärsäkkäät syövät
mansikanlehtiin pyöreitä koloja.
Varsinaisen vioituksen kuitenkin
aiheuttavat juuristossa elävät toukat,
jotka katkovat juuria sekä kalvavat
juurten pintasolukkoa.
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Jos kasvin nostaa ylös juurineen,
löytyy kellertäviä, ruskeapäisiä
korvakärsäkästoukkia.

Lue lisää ›

Kärsäkässukkulat avuksi
Sukkulamatoihin kuuluvat kärsäkässukkulat infektoivat kärsäkästoukkia ja
lopulta tappavat ne. Sukkulamadot voi levittää kasvustoon esim.
kastelukannulla, puhtaalla kasvinsuojeluruiskulla tai tihkukastelun kautta (esim.
250 miljoonan sukkulamadon paketti riittää 10 000 kasville). Lataa Biotuksen
tulostettava tietokortti kärsäkästorjunnasta.
Sukkulamatoja tulee levittää mutamaan otteeseen kasvukauden aikana. Tilaa
sukkulamadot hyvissä ajoin ennen suuniteltua levitysajankohtaa, viimeistään
edeltävänä viikkona, niin toimitus sujuu joustavasti.
Sähköpostilla: info@biotus.fi
Puhelimitse: 044 7829904

Prestop Mix pölyttäjälevityksessä
harmaahometorjuntaan

Vekotin on uudistunut
Prestop Mix -tuotteen mehiläislevitykseen käytettävä vektorilevitin, eli "Vekotin"
on uudistunut. Käyttäjäystävällisyys on pyritty huomioimaan, esimerkiksi
jauhealusta laitetaan nyt laitteen sivusta ja näitä alustoja on nyt kaksi per
vekotin. Toisen alustan voi puhdistaa ja panostaa valmiiksi toisen alustan
ollessa käytössä. Kiinnitysmekanismi mehiläispesään on myös uusittu. Nyt
kiinnitys tapahtuu laitteen mukana tulevilla kiristysremmeillä pesälaatikon
ympäri.

4/7

Lataa Vekotimen uusi ohjeistus.
Voit tilata laitteen näppärästi meiltä
samassa toimituksessa PrestopMix valmisteen kanssa!

Kaksi vekotinpesää / ha
Mehiläisiä houkutteleva kilpaileva
luonnonkasvusto kannattaa poistaa,
jotta mehiläiset keskittävät vierailunsa
mansikalle. Liian kaukana
kohdepellosta ja liian vähäinen
pesämäärä ei tuota parasta
mahdollista torjunta- ja pölytystulosta.

Biologisten valmisteiden käsittelyohjelma
mansikalla (avomaa, tunneli, kasvihuone)
Prestop, PrestopMix ja vielä Greenstim. Oheisesta taulukosta näet mikä tuote
sopii mihinkin käsittelyyn. Lisäksi näet käsittelypitoisuudet. Esimerkiksi
juuristossa taudinaiheuttajat ovat usein sekainfektioita ja niihin laajavaikutteinen
Prestop sopii hyvin!
Verderan tulostettava käsittelyohjelma mansikalle. Kaikki tuotteet Biotuksesta
saatavana!
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Tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

Carbon cick booster

Luupit ja mikroskoopit

Muut

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Palvelut
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Tunnistuspalvelu

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Näytteet
opetustarkoitukseen

Tykkää meistä Facebookissa

Biotus Oy
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195
Service på svenska: 050 329 9659
www.biotus.fi
info@biotus.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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