
TAUTITORJUNTAMIKROBIT, HALLANTORJUNTA JA KASVUNPARANTEET 
 Prestop® mix -jauhe 400 g tai 1 kg
• Harmaahomeen torjuntaan mm. mansikalla ja vadelmalla pölyttäjien avulla
• Omenansiemenkotamädän torjuntaan
Vekotin mehiläispesään Prestop mix-jauheen levittämiseen  65,00 €/kpl (alv 0 %)
2 kpl/hehtaari  
Carbon Kick Booster 0,5 l tai 10 l
• Mm. vihannespunkkien ja äkämäpunkkien sekä härmän torjuntaan kasvihuoneissa, avomaalla ja tunneleissa. Mansikalla 
käyttö kasvunparanteena. 
Greenstim™ 2 kg   
• Suojaa hallavaurioilta hedelmäpuita ja marjakasveja kukinnan aikana (pakkanen korkeintaan -3°)
• Greenstim™-jauheella voidaan parantaa myös hedelmien varastointikestävyyttä.
Rhizocell 1 kg tai 5 kg  
• Edistää juurten kasvua, parantaa kasvin stressinsietokykyä ja ravinteiden ottoa sekä suojaa taudinaiheuttajilta. 
• Soveltuu vihanneksille, koristekasveille sekä avomaaviljelyyn.

LIIMA-ANSAT JA HYÖNTEISLIIMAT (yli 3 liima-ansapakettia -10 %) 
Liima-ansa, keltainen, kaksipuoleinen (25 × 40 cm, 10 kpl)    11,00 € (alv 0 %)
Liima-ansa keltainen tai sininen (20 × 25 cm, 25 kpl), yksipuoleinen  13,30 € (alv 0 %) 
Liima-ansa keltainen (20 × 25 cm, 20 kpl), kaksipuoleinen  13,30 € (alv 0 %) 
Liima-ansa keltainen (10 × 25 cm, 50 kpl), yksipuoleinen  12,60 € (alv 0 %) 
Vattukuoriaisen tarkkailuun suositus n. 10 ansaa/ha ja torjuntaan n. 50 ansaa/0,5 ha 
Rebell liima-ansa valkoinen (8 kpl)  25,00 € (alv 0 %) 
Lustokuoriaisen torjuntaan ja tarkkailuun yhdessä alkoholihoukuttimen ja siniansan kanssa 
Rebell liima-ansa punainen (8 kpl)  25,00 € (alv 0 %) 
Hyönteisliima (Rebell ansoihin) 1 l  22,00 € (alv 0 %)  
Hyönteisliima (Rebell ansoihin) 5 l  91,00 € (alv 0 %)
 
TORJUNTAELIÖT KASVIHUONEISIIN, TUNNELEIHIN JA AVOMAALLE 
TUNNISTUS- JA TARKKAILUPALVELU, MANSIKKAPUNKKIANALYYSIT Kysy lisää Biotuksesta!

Lisäohjeet ja tilaukset: 
www.biotus.fi tai sähköpostilla: info@biotus.fi
puhelimella: 050 309 0810
postitse: Biotus Oy, Tiilenlyöjänkatu 5, 30100 Forssa

Ennen 18. 4. 2019 tehdyt tilaukset (toimitus toukokuun aikana) ilman pientoimituslisää.
Pientoimituslisä alle 35 € (alv 0 %) tilauksiin 5 €/tilaus.
Hintoihin lisätään alv 24 % ja toimituskulut.
Huomioi: • Feromonikapselit tulee ehdottomasti säilyttää pakastimessa ennen niiden käyttöönottoa.
	 • Pyydysrunkoja voi käyttää useana vuonna, mutta siinä on käytettävä saman lajin feromonia.
	 • Ansatarkkailun lisäksi myös kasvustoa on tarkkailtava mahdollisten vioitusten varalta.

TOIMITUS: 
Nimi ja viljelmä:_________________________________________________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________________________________________________
Puhelin: _______________________ Sähköposti: _____________________________________________________________

Kausituotteet avomaalle ja tunneleihin 2019



Feromonit ja pyydystarvikkeet 2019

PYYDYSTARVIKKEET (alv 0 %) kpl
Feromonipyydysrunko (aaltomuovi)  2,80 €
Liimapohjat feromonipyydykseen (10 × 16 cm, 10 kpl)  3,60 €
Purkkiansa (feromonikapseli tilattava erikseen)  
• vattukuoriaiselle valkoiset siivekkeet, peltoluteelle ja vattukärsäkkäälle vihreät siivekkeet  12,50 €

Kasvikohtaiset pyydyspakkaukset 
• Omenalle  22,60 €
2 kpl omenakääriäisferomoni ja 2 kpl pihlajanmarjakoiferomoneja, 
1 paketti liimapohjia ja 2 kpl pyydysrunkoja  
• Herukalle  18,70 €
herukkalasisiipi-, herukansilmukoi- ja herukkakoiferomoni 1 kpl kutakin 
1 paketti liimapohjia ja 3 kpl pyydysrunkoja  
• Herneelle  14,70 €
2 kpl hernekääriäisferomoneja, 1 paketti liimapohjia ja 2 kpl pyydysrunkoja  

Täyttöpakkaukset kasvikohtaisiin pyydyspakkauksiin
• Omenalle  16,80 €
2 kpl omenakääriäis- (toinen vaihtoferomoni) ja 2 kpl pihlajanmarjakoferomoneja sekä 1 paketti liimapohjia 
• Herukalle  12,70 €
herukkalasisiipi-, herukkakoi- ja herukansilmukoiferomoni 1 kpl kutakin ja 1 paketti liimapohjia  
• Herneelle  10,60 €
2 kpl hernekääriäisferomoneja ja 1 paketti liimapohjia   

Yksittäiset feromonikapselit hedelmäpuille
Omenakääriäinen (Cydia pomonella)   4,30 €
Pihlajanmarjakoi (Argyresthia conjugella)   4,30 €
Pikkuhedelmäkääriäinen (Pammene rhediella)   7,70 €
Versokääriäinen (Hedya dimidioalba)   4,30 €
Silmukääriäinen (Spilonota ocellana)  7,70 €
Kirsikkakärpänen (Rhagoletis cerasi)  7,70 €
Luumukääriäinen (Cydia funebrana)   4,30 €
Ruostekääriäinen (Archips podana)   4,30 €

Yksittäiset feromonikapselit marjoille
Herukansilmukoi (Euhyponomeutoides albithoracellus)  4,30 €
Herukkalasisiipi (Synanthedon tipuliformis)  4,30 €
Herukkakoi (Lampronia capitella) 4,30 €
Vattulasisiipi (Pennisetia hylaeiformis)  7,70 €
Vatunvarsisääski (Resseliella theobaldi) 7,70 €
Vattukuoriainen (Byturus tomentosus) purkkiansaan  7,70 €
Vattukärsäkäs (Anthonomus rubi) purkkiansaan 7,70 €
Peltolude (Lygus rugulipennis) purkkiansaan 7,70 €

Yksittäiset feromonikapselit vihanneksille
Hernekääriäinen (Cydia nigricana)  4,30 €
Sipulikoi (Acrolepiopsis assectella)  4,30 €
Kaalikoi (Plutella xylostella) 7,70 €
Vihannesyökkönen (Laconobia oleracea) 7,70 €

Viljoille
Tähkäsääskiferomoni  7,70 €


