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Lue viesti selaimessa

Metsäferomoneja Biotukselta
Biotus Oy ja Forestum Oy ovat sopineet metsäntuhoojaferomonien ja
ansatarvikkeiden myynnin siirtämisestä Forestumilta Biotukselle. Biotuksen
tuotevalikoimassa on aikaisemmin ollut laaja kirjo mm. puutarhatuholaisten
feromoneja.
Tässä uutiskirjeessä painotamme kirjanpainajan feromonipyyntiä.
Kirjanpainajatuhot ovat lisääntyneet viime vuosina, eikä tuleva kesä tule
tekemään poikkeusta.

Kirjanpainaja pähkinänkuoressa
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Kirjanpainaja on taloudellisesti merkittäviä tuholainen.
Runsain määrin esiintyessään kirjanpainajat aiheuttavat
kokonaisten puiden ja jopa metsiköiden kuolemia.
Kirjanpainajat kaivautuvat kuusen kuoren alle tuhoten
elävää puuta, levittäen mukanaan myös puun laatua
pilaavaa sinistäjäsientä.
Kirjanpainajat talvehtivat aikuisena karikkeessa, mistä ne
heräilevät keväisin. Kevätlento alkaa ilman lämpötilan
noustessa 18 -20 asteeseen, karikekerroksen 10-12
asteeseen. Näihin aikoihin myös feromonitarkkailu on
aloitettava. Lisäksi tulee huomioida, että lämpiminä kesinä
kirjanpainaja ehtii tuottamaan myös toisen sukupolven, jonka tarkkailuun on,
olosuhteet huomioiden, syytä varautua.

Keväällä naaras munii noin 20 munaa,
joista kuoriutuvat toukat nakertavat
nilaan käytäviä.

Aikuinen kirjanpainaja on
tumma, noin puolen
senttimetrin mittainen
kaarnakuoriainen.

Kirjanpainajan tappamia puita ei enää
voi pelastaa. Saastunnan leviämisen
ehkäisemiseksi nämä puut tulee
kaataa ja hävittää asianmukaisella
tavalla, kuten jo lakikin edellyttää.

Varaudu kirjanpainajien kevätlentoon
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Kirjanpainajien lentoon kannattaa varautua feromonien avulla. Pyydykset tulee
asentaa ennen kirjanpainajan parveiluaikaa, toukokuun alussa.
Lämpiminä kesinä kirjanpainaja voi ehtiä tuottamaan myös toisen sukupolven,
joka kuoriutuu heinäkuun puolivälin jälkeen. Toisen sukupolven aiheuttamien
kuoriaisien uusia vahinkoja on odotettavissa heinäkuun lopulla tai elokuun
alussa. Toinen tarkkailujakso juhannuksen jälkeen voi siis olla tarpeen.
Kirjanpainajien tarkkailua voi tehdä pyyntipuilla + feromonilla ja/tai erityyppisillä
ansoilla + feromonilla.
Tulostettava kirjanpainajaohje ›

Pyyntipuiden käyttö
Kirjanpainajien massapyyntiin voidaan käyttää niin sanottuja pyyntipuita.
Pyyntipuu on noin 2–3 metrin mittainen kuusipölli. Pyyntipuut sijoitetaan ennen
kirjanpainajien parveilua, vähintään 20 metrin päähän elävän metsän reunasta
hakkuuaukolle. Kirjanpainaja iskeytyy kuusen kaarnan alle.
Pyyntipuiden tehon lisäämiseksi voidaan käyttää feromonivalmisteita.
Feromonipussi kiinnitetään narulla roikkumaan pöllien keskelle.
Feromonien ja pyyntipuiden käytöstä
huolimatta alueella voi esiintyä
kirjanpainajatuhoja, koska
parveiluaikana kirjanpainajat leviävät
laajalle alueelle!
Kirjanpainajien iskeytymisen jälkeen
(yleensä kesäkuun loppuun
mennessä) on huolehdittava
pyyntipuiden hävityksestä,
ruiskutuksesta tai kuorimisesta!
Pyyntipuun käytöstä lisää
yleisohjeessamme.

Feromonipyydykset
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Kirjanpainajan torjunnan ja tarkkailun apuna voidaan käyttää feromonipyyntiä.
Pyydykset asennetaan paikoilleen, kuten pyyntipuutkin, ennen kirjanpainajan
parveiluaikaa, toukokuun alussa. Feromonipyydystämistä varten on saatavana
eri tyyppisiä ansoja. Molempien ansatyyppien idea on, että kuoriaiset
houkuttuvat feromonin huumaamina ansaan, törmäävät liukkaaseen
muovipintaan ja tippuvat siitä keruuastioihin.
Pyydykset säilyvät käyttökelpoisina useita vuosia, feromoni sen sijaan
vaihdetaan vuosittain.
Kirjanpainajien pyydystarkkailu yhdistettynä runkojen vioitusten tarkkailuun on
tehokas keino kirjanpainajien torjumiseksi. Näiden menetelmien ansiosta
saastuneet puut saadaan poistettua jo varhaisessa vaiheessa.

Kerrospyydys (MultiWit-pyydys)

Kerroskuppipyydys

Multiwit Ipsowit -feromonipyydys

Kerroskuppipyydyksen suppiloihin
törmäävät kirjanpainajat putoavat
pohjalla olevaan keruuastiaan.

koostuu pyydyslaatikosta ja
keruuastiasta sekä feromonista.
Pyydystä voidaan käyttää ns.
vesipyyntiin tai kuivapyyntiin.
Vesipyynnissä keruulaatikkoon
kaadetaan noin litra vettä, johon
kuoriaiset hukkuvat. Kuivapyynnissä
pyydykseen jätetään sihdillä
varustetut pohjatulpat, joiden kautta
sadevesi poistuu keruupyydyksestä.
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Metsäferomonien +
pyydysten tilaus
Tilauslomakkeelle pääset näppärästi:
https://www.biotus.fi/tilauslomake/
Puhelimitse: 03/4383195
sähköposti: info@biotus.fi

Kirjanpainajille suotuisia
kesiä on ollut 2000-luvulla
useita. Viime kesänä KeskiSuomessa ylitettiin
ensimmäisen kerran 15 000
yksilön epidemiaraja!
Lämpimät kesät ovat
mahdollistaneet myös
kirjanpainajien toisen
sukupolven kuoriutumisen!

Havununnaa eivät pakkaset pelota
Aiemmin harvinaisena pidetty havununna on levinnyt
Suomessa ilmaston lämmettyä kohti pohjoista.
Havununnan toukat syövät havupuiden neulasia ja sille
maistuvat myös lehtipuiden lehdet.
Lajin menestymistä ja levittäytymistä eivät rajoita kylmät
talvet, sillä havununnan talvehtivat munat eivät hätkähdä
edes 29 asteen pakkasia. Suomen valoisat ja lyhyet kesät
sopivat havununnalle mainiosti!
Euroopassa havununna on aiheuttanut jo mittavia
metsätuhoja, meillä vasta pienillä alueilla
lounaissaaristossa.
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Biotuksen valikoimista
löytyy tarkkailuferomoni +
purkkiansa myös tämän
tulevaisuuden tuholaisen
varalle.
Tarkkailuun on hyvä
varautua heinäkuun alusta!
Tilaukset ›

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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