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Lue viesti selaimessa

Lepaan Puutarhanäyttelyn (15-17.8.2019) yhteydessä järjestämme
Verdera Oy:n kanssa yhteisseminaarin "Säpinää salaatilla, yllätyksiä
yrteillä". Lisätietoa ja seminaariohjelma alla.
Muuta ajankohtaisasiaa: mansikkapunkkianlyysien teettämisen aika
alkaa olla käsillä ja lisäksi joulutähtiviljelijöille pikakertaus
harsoääskitoukkien, jauhiaisten ja kasvitautien biologiesta torjunnasta.

"Säpinää salaatilla, yllätyksiä yrteillä"
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan salaatilla ja yrteillä esiintyvistä
kasvintuhoojista ja niiden ennakkotorjunnasta! Järjestämme Verdera
Oy:n kanssa miniseminaarin Lepaan Puutarhanäyttelyn yhteydessä
perjantaina 16.8.2019. Kello 8.30 alkaa kahvitarjoilu, itse esitelmät klo:
9-11. Kahvitarjoilun varmistamiseksi ilmoittaudu viimeistään 15.8
mennessä info@biotus.fi tai soittamalla: 040 5703536.
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Ohjelma:
8.30–9.00; Paikalle saapuminen ja kahvi
9–9.45; Hygieniatoimet tautiongelmien
ehkäisemisessä (Marja-Leena
Lahdenperä, Verdera Oy)
9.45–10.00; Vanha, varma
trinatriumfosfaatti (Esa Palmujoki, Biotus)
10.–10.45; Kirvat ja miinaajat salaatilla
(Heini Koskula, Biotus Oy)
10.45-11.00; Salaattien ja yrttien taudit
sekä biologinen torjuntaohjelma (Päivi
Heino, Verdera Oy)

Seminaariohjelman voit tulostaa kokonaisuudessaan tästä.
Tervetuloa!
Lepaan näyttelyssä löydät meidät osastolta B13!

Muista mansikkapunkkianalyysit loppukesästä
Sadonkorjuun jälkeen, ennen elokuun loppua, on aika tehdä
mansikkapunkkianalyysi. Vaikka ei mansikkakasvustossa näkyisikään
mansikkapunkin vioitusta, voi oireettomassa lehdessäkin olla kymmeniä
mansikkapunkkeja!
Analyysitulosten perusteella tehdään torjuntasuunnitelma. Jos tulos on
puhdas, niin voit nukkua tältä osin yösi rauhassa. Jos taas näytteestä
löytyy mansikkapunkkia, suosittelemme ripsiäispetopunkkien
levittämistä tai kemiallista torjuntaa.
Ilmoita suppulehtinäytelähetyksestä kuitenkin ennakkoon, jotta osaamme siihen
varautua, Wilhelmiinalle (wilhelmiina.kallio@biotus.fi puh. 044 7829904).
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Suppulehdet pussiin
Lohkolta kerätään vähintään 100
suppulehteä (ks. kuva), jotka
suljetaan pussiin. Pussi tietoineen
lähetetään meille Biotukselle.
Lisää mansikkapunkkianalyysistä

Suppulehdistä pestään
mansikkapunkit, jotta niiden määrä
saadaan laskettua. Pesun yhteydessä
saadaan tietoa myös petopunkkien
määrästä sekä esim. muista
mahdollisista kasvintuhoojista.

Ripsiäispetopunkit (Neoseiulus
cucum eris) voi levittää vielä
sadonkorjuun jälkeen, jos ei käytä
kemiallista torjuntaa. Petopunkit
työskentelevät pakkasten tuloon
saakka.

Biologinen torjunta joulutähdillä
Biologisen torjunnan aloittaminen joulutähtiviljelyksillä kannattaa aloittaa heti
kun pistokkaat saapuvat viljelmälle. Joulutähtien kiusana ovat monet kasvitaudit
sekä harsosääskitoukat ja jauhiaiset.
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Joulutähteä vaivaavat juuristotaudit,
mutta myös harmaahome (kuvassa)
voi iskeytyä kasveihin.
Kasvitautien torjuntaan sopivat laajaja pitkävaikutteiset Prestop- ja
Mycostop -hyötymikrobivalmisteet.
Käsitelyohjelman löydät täältä.

Harsosääskitoukat vioittavat erityisesti
nuorien joulutähtipistokkaiden juuria.
Niiden torjuntaan riittää yleensä
kertakäsittely sukkulamatoja (0,5
miljoonaa per neliö) ja/tai
harsosääskipetopunkit (100-250 per
neliö).
Jos ruukut lämpiävät yli 25 asteen
viljelyn alussa (kuten kesäkuumalla
hyvin mahdollista) on
sukkulamatokäsittely syytä toistaa!

Jauhiaistorjuntaan käytetään puolestaan jauhiais- ja
kaliforniankiilukaisia sekä Swirskii -petopunkkia. Kiilukaisia levitetään
ennakkotorjunnassa 3 per neliö ja petopunkkeja 50-100 per neliö.
Levityksiä jatketaan säännöllisesti aina lokakuun puoleen väliin saakka.
M ietitään yhdessä eliölevitysohjelma, ota yhteyttä: info@biotus.fi tai 040
5703536

Tuotteet
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Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

Carbon kick booster

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Muut

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Näytteet

kasvunparanteet

Virustestit

Palvelut

Tunnistuspalvelu

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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