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Lue viesti selaimessa

Virusuhkaa, apukeinoja kasvinsuojeluun sekä
uutuuksia
Tämänkin kertaisessa uutiskirjeessämme on paljon asiaa.
Kaikkien tomaatinviljelijöiden kannattaa lukea kirjoittajavieraamme Jari Puotasen
juttu ruskokurttuviruksesta. Ruskokurttuvirus -uhka on todellinen ja se tulee
ottaa todesta!
Uutiskirjeessä lisäksi Tammiristeilyterveiset, vinkkejä vihannesten
taimikasvatukseen sekä Biotuksen Tuotantotiimin esittely. Lopussa vielä
uutuutemme: kotipuutarhureille suunnattu verkkosivustomme ja- kauppamme!

Asian ytimessä / Jari Poutanen
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Ruskokurttuvirus, uusi uhka meidänkin
tomaattituotannolle
Tieteellekin vielä melko uusi kasvitauti, ruskovirus (Tomato brown rugosa fruit
virus, ToBRFV), havaittiin Israelista vuonna 2014. Siellä se levisi nopeasti maan
tomaattituotantoalueille. Sittemmin virusta on löydetty Euroopassa Espanjasta,
Hollannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta ja Saksasta sekä muualla
maailmassa mm. Kiinasta, Meksikosta ja Yhdysvalloista. Virus aiheuttaa
sadonmenetysten lisäksi tomaatin lehtiin mosaiikkimaisia värikuvioita ja
hedelmien epämuotoisuutta sekä värivirheitä.
Tobamovirukset, johon ruskoviruskin kuuluu, ovat hankalia torjuttavia, koska ne
kestävät erilaisia olosuhteita hyvin. Niitä ei pystytä käsittelyilläkään hävittämään
siemenistä kokonaan.
Tehdyn riskinarvion mukaan virus uhkaa tomaatin tuotantoa niin paljon, että
Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestö EPPO lisäsi sen viime
vuonna tarkkailua vaativien kasvintuhoojien listalleen (EPPO Alert List). Myös
EU antoi viime vuonna jäsenmaita velvoittavan hätätoimenpidepäätöksen (EU
2019/1615), jossa annetaan vaatimuksia tomaatin ja paprikan taimille. Lisäksi
maiden tulee kartoittaa virusta ja ilmoittaa havaituista esiintymistä heti muille
maille. Tästä syystä ruskokurttuvirus on nyt siis luokiteltu
karanteenituhoojaksi.

Siementen lisäksi tärkeä leviämisväylä
on ainakin ulkomaiset tomaattien ja
paprikoiden hedelmät. Viljelmän sisällä
ruskovirus leviää esimerkiksi
työvälineiden, pölyttäjien ja
kasteluveden mukana.
Tomaattilajikkeet eivät ainakaan vielä
ole kurttuviruksen kestäviä.
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Tärkein ja melkeinpä ainoa torjuntakeino on tällä hetkellä viruksen leviämisen
ennaltaehkäisy. Ulkomaisten tomaattien ja paprikoiden hedelmiä ei saa tuoda
viljelmälle lainkaan, eikä sitä voi työntekijöille liikaa korostaa. Myös viljelmien,
kauppojen ja pakkaamoiden välillä kiertävät pakkauslaatikot ovat monien
virustautien leviämisväylä. Laatikot tuleekin puhdistaa, jotta viruksia ei leviä
viljelmälle palautuvien laatikoiden mukana.
Sanomattakin lienee selvää, että ammattiviljelmillä tulee käyttää vain
ammattikäyttöön tarkoitettuja tutkittuja siemeniä ja niistä kasvatettuja taimia.
Viljelmälle ei siis pidä tuoda, edes kokeilumielessä, yhtään tomaatin tai kurkun
taimea, jotka on kasvatettu itse kerätyistä tai harrastajilta peräisin olevista
siemenistä.
Ruokavirasto kartoittaa ruskoviruksen esiintymistä viljelmillä ja tiedottaa asiasta
heti, jos sitä jonain päivänä havaitaan. Onneksi sitä ei tähän mennessä ole
Suomessa havaittu!
Kuvia ruskoviruksen oireista

Apukeinoja
Putsaamiseen
trinatriumfosfaatti
Trinatriumfosfaatti on vesiliukoinen,
emäksinen suola. Sitä käytetään
lisäaineena kosmetiikassa,
pesuaineissa ja elintarvikkeissa sekä
desinfomisaineena mm. panimoissa.
Trinatriumfosfaatti sopii mainiosti
desinfiointiin kasvihuoneissa. Sitä on
saatavana Biotukselta 25 kg:n
säkeissä. Kysy lisätietoja käytöstä:
Esa 050 329 9659.

Terveiset tammiristeilyltä / Wilhelmiina Kallio
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Perinteisellä tammiristeily tammikuun lopulla tapasivat taas mansikan- omenanja vihannesviljelijät toisiaan. Lisäksi paikalla oli runsaasti näytteilleasettajia.
Minusta parasta on aina kohtaamiset viljelijöiden kanssa. Edellinen kausi on
saatu pakettiin ja uusi jo lähellä. Kiireettömät keskustelut avaavat viljelijän arkea
ja sitä, missä voisimme vielä petrata yhteistyötä.
Seminaarin avasi vihannesviljelijä Esko Holma ja omenaviljelijä Paula Achrén,
molemmat sivusivat puheessaan kauden haasteellista säätä. Itse pidin
vihannesviljelijöille luennon biologisista valmisteista.

Omenanäkämäsääski
Omenanviljelijöille kerroin harvemmin
käytetystä omenanäkämäsääsken
(Dasineura mali) feromonista.
Feromoniansa pitää asettaa
kasvustoon jo toukokuussa (tilaa siis
hyvissä ajoin).

Sukkulamadoilla
omenakääriäistä vastaan
Viljelijöiden keskuudessa mielenkiintoa
herätti myös kauden 2020 uutuus,
omenakääriäisen torjunta
sukkulamadoilla. Käyttöä helpottaa,
että sukkulamadot sopivat moniin
tankkiseoksiin.
video sukkulamatolevityksestä

Biologinen tautitorjunta vihannesten taimien
tueksi
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Vihannesten taimikasvatus on herkkää aikaa hennoille taimille. Taimipolte ja
monet juuristotaudit vaanivat hentoja kasveja ja saattavat usein koitua
kohtaloksi!
Biologisten tautitorjuntamikrobien käytöllä tuetaan kasvin omaa vastustuskykyä
ja kamppaillaan taudinaiheuttajia vastaan. Hyötymikrobien käyttö perustuu
ennakkotorjuntaan: niiden paras teho saadaan kylvö- ja istutusvaiheessa
käytettynä. Aineiden tehoa kannattaa vahvistaa kasvatuskauden edetessä
säännöllisillä uusintakäsittelyillä. Alla olevassa taulukossa tiivistetyt ohjeet
tautitaistoon.
Lataa Biotuksen tietokortti Biologisen torjunnan vaihtoehdot
avomaavihannesten taimikasvatuksessa

Tuotantotiimi esittäytyy
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Biotuksen tärkein myyntivaltti, omat laadukkaat petopunkit, tuotetaan
Tiilenlyöjänkadulla Forssassa. Ne toimitetaan tuoretuotteena suoraan
kasvatuksesta asiakkaalle!
Ripisäisten ja mansikkapunkin torjuntaan käytettävät ripsiäispetopunkit
(Neoseiulus cucumeris) syntyvät ja kasvavat Marikan ja Katin huomassa. Tässä
vaiheessa kevättä kasvatuksia laajennetaan vuoden suurimpaan sesonkiin
tähdäten: alkukesän hektisiin hetkiin mansikalle mansikkapunkin torjuntaan.
Annaliinan harsosääskipetopunkkeja (Stratiolaelaps scimitus, ent. Hypoaspis
miles) käytetään mm. harsosääskitoukkien torjuntaan.Viime vuosina laji on
saanut uusia käyttökohteita: matelija -ja kanaharrastajat ovat löytäneet tämän
petopunkin, sillä myös kana- ja matelijapunkit kuuluvat
harsosääskipetopunkkien pitkälle ruokalistalle.
Biotuksen perimmäisissä kammioissa loikoilevat ja voimiaan keräilevät
Amblyseius swirskii -petopunkit, ”palvelusväkeään” Saria ja Heliä juoksuttaen.
Amblyseius swirskii –petopunkkeja käytetään ripsiäis- ja jauhiaistorjuntaan,
erityisesti silloin kun molempia lajeja esiintyy kasvustossa yhtäaikaisesti. Pedot
syövät ripsiäisten nuoria kehitysasteita, jauhiaismunia sekä -nuoruusasteita.
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Uutta: nettikauppa kotipuutarhureille

TarhurinApu -verkkokauppa on avattu
TarhurinApu on Biotuksen oma, kotipuutarhureille suunnattu, tuoteryhmä. Nyt
olemme avanneet omat www-sivut sekä verkkokaupan palvellaksemme
paremmin kotipuutarhureita.
TarhurinApu-verkkokaupasta puutarhaharrastajat voivat tilata torjuntaeliöitä
kotikäyttöön. Lisäksi verkkokaupan valikoimissa tarkkailutarvikkeita (liima-ansat,
luupit sekä feromoniansat puutarha- ja metsätuholaisille).

______________________________________________________________________

Biotuksen tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

kasvunparanteet
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Carbon Kick booster

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Muut

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Näytteet

Palvelut

Tunnistuspalvelu

opetustarkoitukseen

Tykkää meistä Facebookissa

Biotus Oy
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195
Betjäning på svenska: 050 329 9659
www.biotus.fi
info@biotus.fi

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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