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

Koronaepidemiasta huolimatta tuoreessa uutiskirjeessä luodaan
optimistinen katse kevääseen.
M yös kasveilla on pahoja virustauteja. Kirjoittajavieraaltamme Jari
Poutaselta tärkeää asiaa kurkun vihermosaiikkiviruksesta. Lisäksi
ajankohtaiset vinkit avomaavihannesten taimikasvatukseen. Pääsemme
myös seuraamaan Biotuksen ”hermokeskuksen” eli pakkaamon
vilskettä. Lähtevä pakettimäärä kasvaa päivä päivältä kevään edetessä.
Eikä unohdeta uutta ”Kirppusirkus”-blogiamme. Tällä kertaa tapetilla
mm. kirjanpainaja ja sen tarkkailu.

Korona koskee kaikkia
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Kuten kaikkialla muuallakin seuraamme poikkeustilan etenemistä päivittäin.
Tällä hetkellä omat tuotantomme pyörivät suunnitellusti ja saamme ulkomailta
tulevat torjuntaeliötuotteet maahan kuten tähänkin asti. Tuotteet on toistaiseksi
saatu toimitettua asiakkaille normaaliaikataulun mukaisesti. Mutta, tilanteet
saattavat kuitenkin muuttua nopeasti esim. Uudenmaan rajan sulkeminen voi
viivästyttää toimituksia. Lisäksi Biotuksen sisäisiä käytäntöjä tullaan
tiukentamaan, mikä saattaa näkyä joillekin asiakkaille toimituspäivämuutoksina.
Yhdessä turvallisesti eteenpäin!

Asian ytimessä / Jari Puoutanen

Kurkun vihermosaiikkivirusta havaitaan
Suomessakin silloin tällöin
Kurkun vihermosaiikkivirus (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) on
hyvin haitallinen kasvitauti, mikäli se pääsee leviämään
kasvihuonekurkkuviljelmälle. Sen tärkeimpiä isäntäkasveja kurkun lisäksi ovat
kesäkurpitsa, kurpitsa ja vesimeloni, mutta sillä on toki muitakin
isäntäkasvilajeja.
Vihermosaiikkivirusta esiintyy ympärimaailmaa muun muassa Aasiassa,
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös Suomessa sitä on tavattu silloin tällöin
aina 1960-luvulta lähtien.
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Kurkkuviljelmillä virus aiheuttaa merkittäviä satotappioita. Esimerkiksi eräällä
viljelmällä Norjassa satotappiot olivat noin 30–50 %:a silloin, kun kasveista 70 %
oli saastuneita. Virus aiheuttaa muitakin tyypillisiä virusoireita, kuten lehtien
epämuotoisuutta ja kirjavoitumista sekä kasvun tyrehtymistä.
Koska tautia ei ole luokiteltu karanteenituhoojaksi, ei Ruokavirasto siksi kartoita
sen esiintymistä viljelmiltä. Taudin vastustaminen ja torjuminen on siis
viljelijöiden omalla vastuulla. Vihannesten taimituotannossa sitä ei
kuitenkaan saa esiintyä.
Vihermosaiikkivirus leviää siementen, kasvimehun ja hoitotoimenpiteiden
välityksellä. Kestävärakenteisena viruksena se säilyy pitkään työvälineissä,
vaatteissa, kasvihuonerakenteissa, maassa ja kasvijätteissä. Virus voi levitä
myös veden mukana. Sen hävittäminen on muiden tobamovirusten tapaan hyvin
hankalaa ja voi vaatia toistuvia desinfiointikäsittelyjä tai jopa viljelykasvin
vaihtamista joksikin aikaa esimerkiksi tomaattiin.
Ruokavirasto tutki viime vuonna ulkomaisista vihanneksista niissä esiintyviä
viruksia. Kurkun vihermosaiikkivirusta todettiin espanjalaisista vesimeloneista.
Kartoitus oli pienimuotoinen, mutta tulos on hyvä muistutus siitä, että ulkomaiset
kasvikset voivat toimia merkittävien kasvitautien leviämisreittinä viljelmille.
Lue täältä Ruokaviraston tiedote aiheesta.
Listietoa viruksesta ›

Beastie the Bug käväisi
Ruokavirastossa tarkastamassa mitä
kaikkea kasvinterveyden eteen
tehdään. Mikä on Beastie the Bug?
Se selviää täältä:
https://beastiebug.eppo.int/
https://twitter.com/bug_beastie?

Kasvitaudeille virustestit
Eri virustaudeille on saatavana
virustestejä, myös esim.
kurkunvihermosaiikkivirukselle.

Lue lisää ›
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Vihannesten taimikasvatus
Taimien nuoret ja tuoreet versot ovat herkkua kasvintuhoojille. Kirvat,
vihannespunkit ja ripsiäiset ovat tuttuja vieraita taimihuoneissa, harsosääskiä
unohtamatta. Tuholaisten ennakkotorjunta biologisten torjuntaeliöiden turvin
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Muistathan käyttää myös liima-ansoja
kasvintuhoojien tarkkailuun taimikasvatuksen alusta lähtien. Meiltä saat ansat
arkkeina tai kätevinä rullina!

Tulostettavat
tietokorttimme
Avomaavihannesten osalta voit
tulostaa (tai pyytää printtiversion
info@biotus.fi) kätevät tietokorttimme
tarkkailusta ja biologisen torjunnan
vaihtoehdoista vihanneksilla. Lisäksi
kaalille oma tietokorttinsa.

Tulostettavat tietokortit ›

Feromonit puutarhaan ja metsään
nettikaupastamme
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.
Feromonit ja muut pyydystarvikkeet saat
näppärästi tilattua uuden nettikauppamme
kautta:
https://tarhurinapu.fi/kauppa/feromoniansat/
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Kirppusirkus

Kotisivuillamme (www.biotus.fi) uusi kolumni "Kirppusirkus - kirjoituksia
kasvintuhoojista ja torjuntaeliöistä".
Uusista jutuista ilmoitamme mm. Facebook -sivuillamme. Nyt aiheena
ajankohtainen kirjanpainaja.

Biotuksen pakkaamo
lähetysten kotipesä ja hektinen hermokeskus
Näin sesongin kynnyksellä Biotuksen pakkaamo muistuttaa melkoista
muurahaispesää. Kiirettä pitää, jotta kaikki tilaukset saadaan ajoissa maailmalle.
Tuontitavarana meille tulevat torjuntaeliöt eivät montaa minuuttia ehdi
jääkaapissa odotella. Ne siirtyvät tarkastuksen jälkeen saman tien uuteen
pakettiin ja matkaavat viljelijän luokse.
Pakkaamiseen valmistelu alkaa jo aamulla. Tarvittava laatikkomäärä ja muut
tykötarpeet on oltava valmiina, kun pakkausrumba alkaa. Postin saapumiseen
mennessä työ palkitsee tekijäänsä: rullakot seisovat täysinä varastossa
odottamassa kuljetusta asiakkaille. Torjuntaeliöt paketeissaan lepäilevät
voimiaan keräten, ennen pääsyä tositoimiin - mikä minnekin päin Suomea.
Alla olevasta videosta pääset kurkistamaan pakkausrumbaamme.
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Biotus Oy:n tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit
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Carbon Kick booster

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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