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

Tässä uutiskirjeessä muistutus joulutähtiviljelijöille: Nyt on aika miettiä
torjuntaeliölevitykset joulutähdelle! Lisäksi koonti kuluneesta tunnelikesästä
sekä kirjoittajavieraamme (Jari Poutanen / Ruokavirasto) varoituksen sana
vihannesviljelmiä uhkaavasta Tomaatin New Delhi keltakäppyräviruksesta
(ToLCNDV). Irto- vai pussipedot (Swirskii) - tilanteen mukaan, katso lisää
Uutiskirjeen viimeisestä jutusta!

Joulutähden biologinen kasvinsuojelu
Joulutähden biologinen kasvinsuojelu voidaan tiivistää kahteen
seikkaan: aloita ajoissa ja levitä eliöitä säännöllisesti!
Heti juurtumisen alkuvaiheessa juuristotaudit uhkaavat pistokkaita. Kasvitauteja
voidaan torjua laaja-alaisesti Mycostop-valmisteella, harmaahomeen torjuntaan
sopii puolestaan Prestop. Harsosääskitoukat ovat myös alkuvaiheen vitsaus.
Niiden torjuntaan käyvät sukkulamadot sekä harsosääskipetopunkit.
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Harsosääskitoukkien torjuntaan
harsosääskipetopunkkeja (Biotuksen

Jauhiaisen torjunnassa on oleellista,
että torjunta on säännöllistä. Kasveille

omaa tuotantoa). Levitysmäärä riippuu

voi vuoroviikoin levittää

tilanteesta (karkeasti 100-250 /m2).
Sukkulamatoja voidaan käyttää
täydentämään petojen toimintaa (0,5

jauhiaiskiilukaisia (2-3 /m2) ja Swirskii

milj. /m2)

-petopunkkeja (50-100 /m2). Swirskii pedot Biotuksen omassa
kasvatuksessa!

Lataa tästä tietokorttimme
joulutähden biologisesta
torjunnasta (kasvitaudit ja
tuholaiset).

Kortin avulla pääset itse laskemaan
viljelmällesi sopivat eliömäärät.
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Suunnitellaan yhdessä!
Tuntuuko tautivalmisteiden määrän
miettiminen vaikealta? Onko hankala
hahmottaa sopivaa eliölevitystahtia?
Ota yhteyttä! Mietitään yhdessä
sopivat määrät ja aikataulu.
heini.koskula@biotus.fi
Puh: 040 570 3536

Tunnelikuulumiset (mansikka ja vadelma)
Pitkään jatkunut viileä kevät rauhoitti tuholaisten esiintymistä tunneleissa, eikä
suuria yllätyksiä ole tähän mennessä esiintynyt.
Ripsiäinen ei vielä ole päässyt ryöpsähtämään missään vaiheessa pahaksi
mansikalla. Ennakkosuunnitelman mukaan eteneminen, ripsiäispetopunkkien
avulla, tuotti tulosta. Jos ripsiäishavaintoja on tehty, ne on saatu kuriin oikeaaikaisella ripsiäisrikkaluteiden lisäämisellä kasvustoon.
Jatkossa ei kuitenkaan auta paukutella henkseleitä; kuuma, sateeton ja tuuleton
sää suosii ripsiäistä, joten jatkossa kukkivassa kasvustossa pitää olla tarkkana.

3/7

Kesäkuun pitkään jatkunut helle toi
juhannuksen jälkeen vihannespunkit
ja kirvat sekä mansikalle että
vadelmalle.
Vihannespunkin torjuntaan
kalifornianpetopunkkien lisäksi
ansaripetoja.

Harsokorennon toukan levittäminen
kasvustoon auttaa nopeasti
kirvapesäkkeissä.
Kirvasääskinaaras sen sijaa etsii
pesäkkeitä joihin munia ja vasta
munista kuoriutuvat kirvasääskitoukat
käyvät kirvojen kimppuun.

Leuto talvi on ehkä auttanut pelto- ja marjaludetta talvehtimisessa, sillä
avomaamansikalla on paikoittain tehty runsaastikin havaintoja marjaluteesta.
Kesäkuun puolessa välissä marjaluteet löysivät tiensä myös tunneleihin. Näihin
ei valitettavasti ole biologista torjutaan, mutta tarkkailua kannattaa tehdä mm.
siniansoilla.

Asian ytimessä / Jari Puoutanen
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Viruskuulumisia maailmalta: Tomaatin New Delhi
keltakäppyrävirus (ToLCNDV)
Tomaatin New Delhi keltakäppyrävirus (ToLCNDV) on kurkun, paprikan ja
tomaatin virustauti, jota ei onneksi ole Suomessa koskaan havaittu. Virus
lisättiin EU-lainsäädäntöön viime vuonna ja luokiteltiin siinä
karanteenituhoojaksi.
Se voi levitä viljelmälle esimerkiksi vihannesten taimien mukana. Viljelmällä sitä
levittävät etelänjauhiaiset. Tästäkin syystä vihannesviljelmän kannattaa jo
ennalta tehdä kaikkensa, jotta viljelmälle ei pääse leviämään
etelänjauhiaisia esimerkiksi koristekasvien mukana.
Viruksen saastuttama kasvi on kitukasvuinen, sen lehdet käpristyvät ja väri
muuttuu keltaisen kirjavaksi. Myös hedelmien laatu voi kärsiä ja sadon määrä
romahtaa.
Euroopassa tomaatin New Delhi keltakäppyrävirusta esiintyy erityisesti
Espanjassa, Kreikassa ja Portugalissa. Lisäksi sitä esiintyy muutamissa Aasian
ja Afrikan maissa. Mielenkiintoista on, että virusta havaittiin viime vuonna myös
Virossa yhdeltä vihannesviljelmältä kurkku- ja tomaattikasvustosta (lisätietoja:
https://gd.eppo.int/reporting/article-6576).
Ruokaviraston tehtävänä on kartoittaa kaikkia karanteenikasvintuhoojia.
Karanteenilajeista kaikkein vaarallisimpia eli prioriteettituhoojia kartoitetaan
vuosittain ja muita karanteenituhoojia muutaman vuoden kierrolla. Tomaatin
New Delhi keltakäppyrävirusta kartoitetaan vihannesviljelmillä muutaman
vuoden välein, mutta vihannestaimituotannosta näytteitä otetaan kuitenkin
vuosittain.

Lue lisää ja katso kuvia:
Ruokavirasto
Eppo (European and Mediterranean
Plant Protection Organization)
"Asian ytimessä" -palstan kirjoittaja
Jari Poutanen toimii ylitarkastajana
Ruokavirastossa. Hän vastaa
kasvinterveysasioista erityisesti
kasvihuonetuotannon osalta.
#kasvinterveys #kasvinterveys2020
#IYPH2020

Omat torjuntaeliöt tarkastelussa
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Swirskii -petopunkit -todellinen tuoretuote, jonka lempiruokaa ovat
jauhiaiset ja ripsiäiset
Biotuksen omaa tuotantoa olevia Amblyseius swirskii -petopunkkeja käytetään
ripsiäis- ja jauhiaistorjuntaan. Swirskiit sopivat käytettäväksi erityisesti silloin,
kun molempia lajeja esiintyy kasvustossa. Petoja kannattaa levittää kasvustoon
heti viikon kuluttua istutuksesta 100 kpl /m².
Käsittely toistetaan viikon – kahden välein tarpeen mukaan. Petopunkit syövät
ripisäisten ja jauhiaisten nuoria kehitysasteita, sekä jauhiaisten munia. Joissain
määrin niille maistuvat myös vihannespunkit, äkämä- ja tappipunkit, mutta
näiden tuholaisten pääasialliseksi torjuntaeliöksi lajia ei kuitenkaan suositella.

Pedot takuutuoreena viljelijälle
Swirskii-petopunkkia on saatavissa
useita kokoja erilaisiin tarpeisiin, aina
puolen litran harrastajapakkauksesta
ammattilaisten käyttämiin 5 litran
hylsyihin. Oman tuotannon ansiosta
tuotteiden tuoreus ja laatu pysyvät
korkeina.
Kuvassa Sari Juvonen purkittaa petoja
5 litran hylsyihin.

Irtopetoja käytetään erityisesti silloin kun kasvustossa jo on, tai on tiedossa, että
sinne suurella todennäköisyydellä ilmaantuu kasvintuhoojia. Irtopedot toimiva
pussipetoja nopeammin, mutta ne eivät aina asettaudu kasvustoon yhtä hyvin
kuin pussista vähän kerrassaan vapautuvat pedot.

Kasvustoon ripoteltavien irtopetojen
lisäksi Biotuksen valikoimista löytyvät
myös petopunkkipussit. Niitä
ripustetaan kasvustoon joka toiseen
tai kolmanteen taimeen. Pusseista
vapautuu petoja kasvustoon
pikkuhiljaa ja ne kannattaa uusia 3-5
viikon välein.
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Tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

Carbon kick booster

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Palvelut

Tunnistuspalvelu

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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