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Liima-ansat kasvihuoneissa (rulla)

Rulla-ansa on keltaista (tai sinistä) polyeteenikalvoa
ja sen molemmilla puolilla on tahmea liimapinta. Liima on myrkytön, vedenkestävä, eikä se kuivu lämpimissäkään olosuhteissa.
Ansojen liima on hyvin tahmaista. Käytä käsiteltäessä hanskoja! Liima voidaan poistaa käsistä ja
muilta pinnoilta esim. tärpätillä tai denaturoidulla
spriillä (varmista puhdistettavan pinnan kestävyys
ennen puhdistusta). Ansaa on helpompi käsitellä
kahden henkilön voimin. Levitettävät ansat kannattaa ottaa huoneenlämpöön edeltävänä päivänä, sillä
rulla-ansojen käsittely on helpompaa ja liima joustavampaa ansan ollessa lämmin. Kokeilemalla löydät
itsellesi sopivan keinon levittää ansat kasvihuoneeseen. Vinkkejä rulla-ansan käyttöön:
Lyhyet ansapätkät: kierrä ansan reuna kepin ympärille, levitä ansasta sopiva pätkä, leikkaa ansa poikki ja kierrä toinen pää toisen kepin ympärille. Työnnä kepit esim. ruukkuihin ja pingota ansat suoraksi
(käyttö: kukat, yrtit ja salaatit). Vaihtoehtoisesti pystysuuntaan ripustus kasvien väliin: taita liima-ansan
ylä- ja alareuna keppien ympäri (esim. kurkku).

Koko rivin mittaiset pituussuuntaiset ansat:
• Salaatilla, yrteillä ja kukilla ansoja voi vetää seinien viereen, pöytien alle tms. massapyytämään liejukärpäsiä ja harsosääskiä. Pienemmässä mittakaavassa
ansat voi nitoa niitä varten tehtyihin tukirakenteisiin.
• Kurkulla ja tomaatilla koko rivin pituudelta levitettyjen ansojen tarkoitus on pyydystää latvoista aikuiset jauhiaiset. Hoitotöitä tehtäessä jauhiaiset lähtevät
lentoon ja jäävät ansaan kiinni. Ansat voi levittää joko noin 20 cm latvuksen yläpuolelle tai latvuksen tasalle paririvin väleihin.
• Levitettäessä aseta rulla-ansa tankoon tms. telineeseen. Ansan pitää voida pyöriä vapaasti. Tarvittaessa
tangon päähän voi tehdä ”stopparin”, jotta ansa ei
pääse putoamaan.
• Pidä ansa sopivan tiukalla. Jos ansaa kiristää liikaa,
se voi katketa. Liian löysä ansa menee puolestaan
ryttyyn. Käsittele ansaa varoen, sillä pienet repeämät
tai reiät ansassa voivat heikentää ansaa ja aiheuttaa
sen katkeamisen.

• Lähdettäessä levittämään ansaa, sido sen toinen pää
tiukasti kiinni esim. pylvääseen. Ansan loppuessa keskellä riviä, jatketaan uudella ansalla sitomalla ansojen
päät tiukasti solmuun.
• Ansat levitetään ylhäältä kärryistä käsin tai alhaalta
(kts. kuva).
• Ansaa voi tukea kiertämällä sitä pylväiden tai orsien
ympärille aina sopivin välein, ansan alaosaan voi laittaa kevyen painon (esim. pyykkipojan), jotta ansa ei
taittuisi kaksinkerroin niin helposti.
• Ansan taakse voi ensin levittää tukinauhan, jonka
eteen ansa avataan.
Rulla-ansat; massapyynti
• 5 cm x 100 m, 15 cm x 100 m, 30 cm x 100 m
Väri: keltainen (15 cm x 100 m ansaa saatavana
myös sinisenä)
• Ostaessasi yli 20 rullaa, pyydä tarjous!

