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Förhandsbekämpning av skadeinsekter lönar sig
Att man börjar föhandsbekämpningen strax efter planteringen möjliggör
predatorer chansen att öka till tillräckligt stor population, för att kontrollera
vitaflygare och spinn, som kommer förr eller senare. I tomatodling är
rovängstinkflyn Macrolophus pygmaeus förhandsbekämpningens trotjänare.
Man sprider 2-4 st/m² fullvuxna rovängstinflyn i flera stycken småkolonier. Till
samma plats, vart man sprider Macrolophus ska man också sätta
macrolophusmat på tomatblad. Efter en vecka skall man ge mat på nytt och
upprepa matningen ett par gånger med en veckas mellanrum. Maten hålls på
bladet om du först duschar lite vatten på bladet med en liten sprayflaska och
sätter mat på fuktat ställe. När vattnet torkar limmas maten på blad. Om trycket
av vitaflygare är stort lönar det sig att upprepa Macrolophus spridningen på
vanliga tomater. På körsbärtomater skall man i stället för Macrolophusupprepningen inleda förhandsbekämpning med Encarsia-parasitstekel 1-3
st/m² varannan vecka.

Läs mer ›

Macrolophus, rovängstinkflyn - garanterat färska
Biotus Macrolophus kommer som
flygfrakt direkt från Italien.
Rovängstinkflyn är packade samma
dag som de fraktas till Finland.
Det tar en dag till Finland och
leverans följande dag till odlaren. Kort
och snabb leverans garanterar färska
och pigga rovstinklyn till odlaren.
Bild: Bioplanet
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Bilder: Biotus

Första klass cabin under
resan
Biotus Macrolophus reser i rymliga
burkar med papperflis som mjukmedel
och medium. Papperfliset skadar inte
stinkflyn om burken vinkar under
resan och dessutom hålls
luftfuktigheten stabil och hindrar att
dagg bildas i burken.

God färdkost
Det finns en böna som näring och
vätskekälla för rovängstinkflyn i
burken. Efter en bekväm resa och bra
mat under resan orkar Biotus
rovängstinkflyn genast etablera i
tomatbestånd, när burken öppnas i
växthus

Bild: Katrianna Leino

Macrolophusmat
Makrolophusmat är steriliserade
kvarmått ägg. Då kan det inte bli
fjärilar av de. En halv tesked av
macrolophusmat räcker till 4-6
matningsställe per vecka.
Macrolophusmat ska förvaras i frysen.

Förhandsbekämpning av skadeinsekter på gurka
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På gurka är trips och vitaflygare vanligaste skadeinsekter, som man bekämpar i
förhand. Har man haft endera eller båda av dessa skadegörare i tidigare kultur
ska man vara beredd att de kommer igen. Mot trips som förhandsbekämpning
är tripsrovkvalster Neoseiulus cucumeris i lösvikt förmånligast och effektivast
genast efter planteringen. Man skall upprepa behandlingen varannan vecka om
man forsätter med lösa tripskvalster. När plantorna har vuxit större kan man
börja använda tripskvalster i påsar, men om det redan finns trips i beståndet,
använda då hellre lösa tripskvalster.
.

Förhandsbekämpning av
trips
Mot trips som förhandsbekämpning är
tripsrovkvalster Neoseiulus cucumeris
100-250 st/m² i lösvikt förmånligast
och effektivast genast efter
planteringen. Man skall upprepa
behandlingen varannan vecka om
man forsätter med lösa tripskvalster.
När plantorna har vuxit större, kan
man börja använda tripskvalster i
påsar, men om det redan finns trips i
beståndet, använd då hellre lösa
tripskvalster.
Läs mer ›
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Förhandsbekämpning av
vitaflygare
Har man haft trips i tidigare kultur,
men man har tryck på vitaflygare, ska
man använda Amblyseilus swirskiirovkvalster.Den äter tripslarver
(1.stadiet) och vitaflygareägg och
första stadiets vitaflygarelarver. Lika
med tripsrovkvalster, förhandsbekämpningen med Swirskii ska
inledas med rovkvalster i lösvikt 100
st/m². Behandlingen upprepas
varannan eller var tredje vecka. Man
kan använda också Swirskii i påsar
med upprepning efter fyra veckor.
Video: Katrianna Leino
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Carbon cick booster

Identifieringtjänst

Skolning

Jordgubbkvalsteranalys

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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