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Lue viesti selaimessa

Kohti kevättä
Alkanut vuosi on Kansainvälinen kasvinterveysvuosi. Tämän vuoden
Uutiskirjeisiin olemmekin saaneet Ruokavirastosta Jari Poutasen kirjoittamaan
"Asian ytimessä" palstaa kasvinterveyden tärkeydestä.
Lisäksi uutiskirjeessä asiaa salaatti ja yrtti -viljelijöille, menneen kauden katsaus
(tunneliviljelmät) sekä Biotus -kuulumisina yheyshenkilöiden esittelyä.

Asian ytimessä / Jari Poutanen
Kansainvälinen
kasvinterveysvuosi 2020
YK on julistanut vuoden 2020
Kansainväliseksi
kasvinterveysvuodeksi. Kaikissa
maissa tehdäänkin nyt erityisen paljon
työtä kansalaisten, alan toimijoiden ja
päättäjien tietämyksen lisäämiseksi
kasvinterveyden merkityksestä.
Kaikkien yhteisenä tavoitteena on etteivät ruuantuotanto, metsien käyttö tai
vaikkapa luonnon hyvinvointi vaarantuisi maailmalla leviävien vaarallisten
kasvitautien ja tuholaisten takia nyt, eikä tulevaisuudessa. Kestävällä
kasvinsuojelulla suojellaan ympäristöä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta
kasvintuhoojilta, vastataan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tuetaan
pyrkimyksiä nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseksi. Työtä tullaan
toki jatkamaan myös kasvinterveysvuoden jälkeenkin.
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Maailmassa menetetään arviolta 2040 prosenttia sadosta kasvintuhoojien
takia mikä tarkoittaa
maailmantaloudelle noin 200 miljardin
euron kuluja. Kyse on siis
vuositasollakin valtavasta
rahamäärästä, jolle varmasti olisi
parempaakin käyttöä!

Suomessa kasvintuhoojatilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta kansainvälisen
kaupan lisääntyminen ja ilmastonmuutos aiheuttavat riskejä, joiden huomiotta
jättäminen olisi vastuutonta. Siksi meidänkin tulee tehdä voitavamme, jotta myös
tulevaisuuden sukupolvet pystyvät hyödyntämään peltojaan, metsiään ja muuta
ympäristö juuri siten kuin on tarvetta. On hyvä muistaa, että myös meidän
ruuantuotantomme ja metsien monipuolinen käyttö on mahdollista vain, koska
edeltäjämme eivät ole omalla toiminnallaan levittäneet tänne vaarallisia
kasvintuhoojia.
Suomalaiset voivat olla teemavuodesta erityisen ylpeitä, koska sitä vietetään
Suomen maa- ja metsätalousministeriössä työskentelevän erityisasiantuntija
Ralf Lopianin aloitteesta. Roomassa järjestetyssä avajaistilaisuudessa Suomi ja
Ralf saivat erityisen paljon kiitosta kasvinterveyden esille nostamisesta.
Kasvinterveysvuotta voi seurata
esimerkiksi facebookissa, twitterissä ja
instagramissa hashtageilla
#kasvinterveys2020 ja #IYPH2020
sekä osoitteessa www.kasvinterveys.fi.

"Asian ytimessä" -palstan kirjoittaja
Jari Poutanen toimii ylitarkastajana
Ruokavirastossa. Hän vastaa
kasvinterveysasioista erityisesti
kasvihuonetuotannon osalta.
jari.poutanen@ruokavirasto.fi
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Salaatit ja yrtit: miinaajat
Lehtiä miinaavia eliöitä esiintyy eri
hyönteisryhmissä niin kärpäsissä,
pistiäisissä, perhoissa kuin
kovakuoriaisissakin.
Salaatilla ja yrteillä esiintyy yleensä
miinaajakärpäsiä - niitäkin on monia
eri lajeja, joiden tunnistaminen on
haastavaa.
Viime vuosina miinaajakärpäset ovat
olleet yleistyvä ongelma.

Pistemäiset jäljet lehdillä ovat
aikuisten naraiden poraamia
syöntijälkiä. Usein juuri pistevioituksen
perusteella aletaan epäillä, että
kasvilla on joku kasvintuhoojaa.

Miinaajatoukka kaivaa tietänsä
lehtikettojen välissä. "Miina" laajenee
toukan kasvaessa.

Biologinen torjunta
Miinaajien biologiseen torjuntaan
käytetään miinaajavainokaisia.
Tarkemmat käyttöohjeet, kysy:
info@biotus.fi
040 570 3536 (Heini)
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Salaatit ja yrtit: taudit / Päivi Heino, Verdera Oy
Taudit kuriin ja vauhtia kasvuun
Syys- ja talvikauden pilviset säät ovat laittaneet kasvihuoneviljelykset
koetukselle ja taudinaiheuttajat ovat aiheuttaneet kiusaa yrteillä ja salaatilla.
Vähäisempi valo heikentää kasvien elinvoimaa, jolloin taudinaiheuttajat saavat
jalansijaa juuristossa. Kasvien vahvistamiseen, biologiseen taudintorjuntaan ja
myös hygieniatoimenpiteisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Juuristo-ongelmat lisäävät alttiutta
fysiologisille häiriölle, kuten
lehdenreunapoltteelle. GlioMix
vahvistaa juuristoa ja parantaa
salaatin kestävyyttä stressitekijöitä
vastaan.

Hyötymikrobivalmiste GlioMix on ruukkusalaatin ja –yrttien viljelyn perustuote,
joka vahvistaa taimia ja nopeuttaa viljelykiertoa. GlioMix lisätään kasvualustaan
sekoittamalla tai kastelukäsittelynä heti kylvön tai taimettumisen jälkeen. GlioMix
antaa pitkäaikaisen vaikutuksen: valmisteen sisältämiä Gliocladiumhyötymikrobeja voidaan löytää kylvövaiheessa käsiteltyjen ruukkuvihannesten
juuristosta vielä pakkausvaiheessa.

Biotorjuntaa pikkutaimille
Erityisesti taudinherkillä yrttilajeilla
käsittelyohjelmaa tehostetaan
biologisilla Mycostop- ja Prestopkasvinsuojeluaineilla. Useimmiten
ongelmana pikkutaimilla on Pythiumsieni, jolloin suositellaan
kastelukäsittelyä ensisijaisesti
Prestopilla. Parhaaseen tulokseen
päästään, kun Prestop annetaan
ennakkotorjuntana heti kylvön tai
taimettumisen jälkeen.
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Pistokkaiden käsittely
Prestopilla
Pistokkaista lisättävillä yrteillä,
esimerkiksi rosmariinilla,
harmaahometta ja juuristotauteja
voidaan torjua Prestopin avulla.
Nopea upotus 0,5 % Prestopvesiseokseen juuri ennen ruukutusta
suojaa sekä juuristoa että lehvästöä
taudinaiheuttajilta ja nopeuttaa
juurtumista.

Mycostopia kiertoveteen
Syys- ja talvikaudella on todettu poikkeuksellisen voimakkaita juuristo-ongelmia
erityisesti ruukkutillillä. Tillin juuristoista löytyi Pythiumia ja Fusarium-sientä
sekainfektiona. Tillin kuntoa saatiin parannettua suoraan kiertoveteen tehdyllä
Mycostop-käsittelyllä. Käyttömäärä oli 1 g/1000 kasvia ja Mycostopin lisäys
kiertoveteen tehtiin viikoittain. Tillin käsittelyohjelmaan kuuluivat myös
taimikasvatusvaiheessa annetut GlioMix- ja/tai Prestop-käsittelyt. Kiertoveteen
lisätyllä Mycostopilla estetään tautisienten iskeytymistä ja lisääntymistä
juuristossa kouruviljelyn aikana.

Tunnelituotanto: kurkistus kauteen 2019
Vielä kurkkaus kauteen 2019, vaikka
uudet istutukset ovat ihan kulman
takana!
Katastrofaalisesta ripsiäiskaudesta
2018, opittiin tarkkailemaan ripsiäistä
mansikalla paremmin. Suunnitelmissa
otettiin ripsiäisen ennakkotorjunta
huomioon jo mansikantaimien
istutuksesta lähtien. Jos ripsiäisiä
näkyi tarkkailun yhteydessä lisättiin
heti petoluteita. Näin vältyttiin
pahimmilta vioituksilta.
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Tunnelivadelmalla jo alkukaudesta saatiin huomattavan paljon kirvahavaintoja.
Saastunta oli joillakin viljelmillä todellinen ongelma. Paikoitellen otettiin rajut
keinot käyttöön: kirvasääskiä ja harsokorentoja levitettiin runsaasti. Suurimmalla
osalla viljelmistä pärjättiin kuitenkin ennakkosuunnitelman mukaisten
vainokaisputkiloiden levityksellä.
Sekä mansikalla että vadelmalla vihannespunkki pysyi kurissa
ennakkotorjunnan avulla. Joitakin paikallisia vihannespunkkiesiintymiä oli, mutta
ansaripetopunkit tehosivat hyvin.
Ennakkosuunnitelma ja siihen
luottaminen sekä aktiivinen tarkkailu,
luo onnistuneen tuholaisvapaan
viljelykauden.

Kysy lisää:
wilhelmiina.kallio@biotus.fi
Soita: 044 7829904 (Wilhelmiina)

Espanjan auringon alla Matkakuulumisia Almeriasta / Heini
Viime syksynä pääsin mukaan Kauppapuutarhaliiton järjestämälle matkalle
Almerian valtavan muovimeriameeban (32 000 hehtaaria) keskelle. Vierailimme
tomaatin, paprikan ja kurkun tuottajilla, pakkaamossa ja taimitoimittajalla.
Kävimme myös muutamalla maljaköynnökseen keskittyvällä viljelmällä.
Kasvintuhoojaongelmat vaihtelivat sen mukaan keneltä kysyttiin: toisella ne
olivat kirvat, toisella virukset, toisella ei sanottavia ongelmia ollut lainkaan.
Biologista torjuntaa vakuutettiin käyttävän, tosin läheskän aina tästä ei näkynyt
minkäänlaista konkretiaa.
Kasvihuoneiden sisällä näkyi yllättävän paljon pankkikasveja. Perinteiset
kirvapankit istutetaan huoneeseen jo 2 viikkoa ennen varsinaisten kasvien
istuttamista, jotta saadaan vahva vainokaispopulaatio.
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Tuoksupielusta (Lobularia) käytettiin
indikoimaan ripsiäisiä, mutta myös
pankkikasvina mm. Orius -luteille.
Lobulariat isutettiin valoisaan
paikkaan (jopa 60-80 kpl/hehtaari).
Kuvassa olevalla
luomupaprikaviljelmällä oli oikea
pankkirypäs huoneen seinustalla:
tuoksupieluksen lisälsi löytyi
vehnänoraita ja maissia!

Myynti esittäytyy

Heinin vastuualueena ovat
kasvihuoneissa esiintyvät
kasvintuhoojat ja niiden torjuntaan
käytettävät torjuntaeliöt. Työn
monipuolisuuden takaavat
asiakaskirjo sekä vuosittain
muuttuvat tuholaistilanteet viljelmillä.
Työn vastapainona toimii hiljan
hankittu pikkuinen torppa, joka
työllistää ja täyttää vapaa-ajan
tehokkaasti.

Esa hoitaa Biotuksen myyntiä ja
neuvontaa ruotsinkielisille alueille.
Toimipaikka on Närpiössä, missä
tomaatin, kurkun ja paprikan viljelijät
ovat pääosa asiakkaista.
Kotona Pirttikylässä on kaksi
kasvihuonetta, joita on hoidettu
yhdessä puolison kanssa jo 30 vuotta.
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Wilhelmiinan työkenttä Biotuksella on
marjan- ja hedelmäviljelijät sekä
avomaanvihannekset. Ennen
sesonkia Wilhelmiina tekee
tunneliviljelijöille
ennakkosuunnitelman, jota päivitän
viikoittain yhdessä asiakkaan kanssa
koko kauden. Wilhelmiina tekee töitä
joko Biotuksen tiloissa tai etänä
kotona Kiskossa.
Mielen pitää virkeänä talvella avanto
sekä kesällä avovesiuinti.
Kaikki yhteystiedot

Tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

Carbon kick booster

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Palvelut

Tunnistuspalvelu

Näytteet
opetustarkoitukseen
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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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