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

Kiikarissa perhostuholaisia;
puutarhassa, pihapiirissä ja metsässä
Maailmalla kuuluvasta poikkeustilasta huolimatta kasvintuhoojat odottelevat
lentovalmiina. Tässä uutiskirjeessämme asiaa omenan tuholaisten
feromonipyynnistä. Lisäksi - mars metsään - ajankohtaista tietoa
metsätuholaisten tarkkailusta sekä havununnan uusista kuvioista.
Feromonit ja muut pyydystarvikkeet saat
näppärästi tilattua uuden nettikauppamme
kautta:
https://tarhurinapu.fi/kauppa/feromoniansat/

Feromonikausi vaanii nurkan takana
Biotuksen valikoimista löytyy feromonikapseleita ja pyydyksiä monenlaisten
perhostuholaisten pyyntiin ja tarkkailuun. Pyydykset tulee asentaa, lajista
riippuen, hyvissä ajoin ennen lentoajan alkua.

1/7

Minna Pajusen työpisteellä on vipinää.
Uunituoreet tietokortit, pyydysrungot ja
liimapohjat sujahtavat vikkelästi
pusseihin. Tässä Minna valmistelee
omenapakkauksia postitusta varten.
Kun tilaus saapuu asiakkaalta, pussiin
lisätään vielä feromonikapselit.
Omenapakkaus sisältää 2 kpl
omenakääriäis- ja 2 kpl
pihlajanmarjakoiferomoneja. Lisäksi
pussista löytyvät tarvittavat
pyydysrungot, liimapohjat ja ohjeet.

Omenakääriäinen (Cydia pomonella)
-se tuttu pullea ”omenamatomme”
Hedelmätarhan perhostuholaisten tarkkailu on pian ajankohtaista.
Omenakääriäisen lentoaika on toukokuusta elokuulle. Feromonipyydykset
asennetaan puihin heti kukinnan alussa. Feromonikapseli tulisi vaihtaa uuteen
noin 6 viikon kuluttua, jotta feromonin teho kattaisi myös mahdollisen toisen
sukupolven. Pyydyksiä suositellaan käytettäväksi 2 kpl/ha. Pienillä viljelmillä
pyydyksillä on myös torjuntavaikutusta. Torjuntavaikutusta tavoitellessa
pyydyksiä kannattaa laittaa 1 kpl/5-10 puuta.
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Omenakääriäisen toukka kaivaa ison
käytävän omenan kotaan saakka. Yksi
toukka voivioittaa useita omenoita.
Täysikasvuinen toukka on noin 1,5 cm
mittainen.

Aikuisen omenakääriäisen pituus on
noin 1 cm, siivet harmaanruskeat ja
siiven kärjessä kuparinvärinen laikku.
Lue lisää ›

Hyvänä pihlajanmarjavuonna omena
pääsee helpommalla
Pihlajanmarjakoin pääisäntäkasvi on
pihlaja. Pihlajan marjonta vaikuttaa
ratkaisevasti pihlajanmarjakoin
runsauteen.
Jos talvehtivia koikoteloita on paljon ja
pihlaja kukkii heikosti kuluvan
kautena, vioitusriski omenalla
suurenee.
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Feromonipyydykset asennetaan
omenan kukinnan lopulla. Niitä
suositellaan käytettäväksi 2 kpl/lohko
(kotipuutarhoissa riittää 1 ansa per
alue). Feromonikapseli vaihdetaan
uuteen 6 viikon kuluttua ensimmäisen
ripustamisesta, jotta ansan teho
kattaa koko pihlajanmarjakoin
lentoajan.
Lue lisää ›

Biotuksen valikoimissa feromoneja myös
metsätuholaisille

Kirjanpainajilla hyvät apajat
Kirjanpainajan unelmatalvi on juuri tällainen, lauha ja tuulinen. Myrskyn
kaatamat kuuset metsässä kauhistuttavat metsänomistajaa, kirjanpainaja
puolestaan ihailee niitä potentiaalisina pesäpaikkoina. Mahdollinen aikainen
kevät voi myös tarkoittaa kirjanpainajalle aikaista parveilua. Lämpiminä kesinä
kirjanpainaja ehtii tuottamaan useamman sukupolven.
Kirjanpainajapyydykset olisikin hyvä asentaa hyvissä ajoin ennen parveiluaikaa,
huhtikuun lopulla. Kirjanpainajan torjuntaan ja tarkkailuun valikoimistamme
löytyy useita ansavaihtoehtoja.
Lue lisää ›

Kirjanpainajat talvehtivat aikuisina
karikkeessa. Kirjanpainajien
kevätlento alkaa ilman lämpötilan
noustessa 18–20 asteeseen ja
karikekerroksen 10–12 asteeseen.
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Feromonipyydykset
avuksi
Kirjanpainajan torjunnan ja tarkkailun
apuna voidaan käyttää
feromonipyydyksiä. Feromoniansat
asennetaan paikoilleen ennen
kirjanpainajan parveiluaikaa.
Oheisesta linkistä voit ladata
ohjeitamme ja tietokorttimme eri
pyydysmalleista.
Tilaukset nettikaupan kautta

Havununna tuli jäädäkseen
Aiemmin harvinaisena pidetty havununna on levinnyt Suomessa ilmaston
lämmettyä kohti pohjoista. Havununnan toukat syövät havupuiden neulasia ja
sille maistuvat myös lehtipuiden lehdet.
Havununnan esiintymistä ja runsautta Suomessa tutkittiin vuonna 2019
feromoniseurantaan perustuen (lue M etsätieteen aikakauskirjassa julkaistu
artikkeli kokonaisuudessaan:
https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10311). 2000-luvulla havaittiin,
että havununna alkoi yleistyä, joten tarvetta tutkimukselle oli. Tulosten
perusteella voidaan päätellä havununnan lisääntyvän paikallisesti noin Kitee–
Pori-linjan eteläpuolella.
Biotuksen valikoimista löytyy
tarkkailuferomoni + purkkiansa myös
tämän tuholaisen varalle.
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Tilaukset
verkkokauppastamme
Uuden verkkokauppamme kautta
voit näppärästi tehdä tilauksesi.
Suuremmat tilaukset (yli 500 €, alv
0%), pyydä tarjous: info@biotus.fi

Biotus Oy:n tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

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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Carbon Kick booster
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