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Starka rötter även på vintern
Mikrobiologiska nytto-organismer är bra hjälp att hålla rotsystemet i skick, när
förhållandena är utmanande.
Sjukdomsalstrarna, som t.ex Fusarium i tomatens underlag försämrar
plantornas tillväxtstart, minskar skördemängden och kan i värsta fall orsaka
plantdöd.
Det biologiska växtskyddsmedlet Mycostop® bekämpar effektivt rotsjukdomar
orsakade av Fusarium-svampar och det har bred effekt också mot andra
svampsjukdomar i rotsystemet.
Mycostop® innehåller den noggrant utvalda och beprövade strålbakterien.
StreptomycesK61 som ger en långvarig bekämpningseffekt och samtidigt bättre
tillväxt och större skörd.

Mycostop på körsbärstomater i Närpes
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Verdera Lallemand, Biotus och Smith Garden startade ett försök med
körsbärstomater i oktober 2018, där man jämför tomatkultur med Mycostopbehandling och obehandlad tomatkultur.
Tomaterna planterades i mitten av oktober (v. 42). Första Mycostop
behandlingen gjordes 30.10.2018 och det har upprepats var femte vecka. Den
10 januari efter tre Mycostop-behandlingar var skillnaderna tydliga.
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Fusarium plågar rötter
De här bilderna har tagits från tre
olika platser av obehandlad Sassari
körsbärstomatrad.
Rottopparna är bruna och det finns
inte så mycket aktiva vita smårötter.
Från samtliga plats testades
förekomsten av sjukdomsalstrare i
substratet

Mycostop® skyddar
effektivt mot Fusarium
Stenullsmattor i Mycostop-behandlade
rader är fulla med vita friska rötter. I
prov tagna från samtliga platser fanns
Fusarium, också i Mycostopbehandlade. Men Mycostop bekämpar
effektivt rotsjukdomar och befrämjar
tillväxten av rötter. Det är viktigt att
använda Mycostop regelbundet för att
dämpa rotsjukdomarnas tillväxt.
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Rottoppar av en obehandlad planta.

Rottoppar av en Mycostop-behandlad
planta

För att behålla rötterna livskraftiga ska Mycostop® behandling
upprepas på stenullsunderlag med fyra veckors mellanrum och på
torvunderlag med åtta veckors mellanrum

Biotus - expert i biologisk bekämpning
Biotus är stark också i biologisk bekämpning av
sjukdomar
Verderas biologiska växtskyddsmedel och tillväxtfrämjare ingår också i vårt
sortiment och vi har dessutom många års erfarenhet av deras användning i
praktiken.
Kontakta oss
Maila, ring eller besök oss!
esa.palmujoki@biotus.fi

Biotus Oy Simhallsvägen 5, 64200 Närpes
050-3299659

Nyheter: Biotus fick en ny leverantör,
BiolineAgroSciences
Från början av år 2019 är Bioline AgroSciences en av våra leverantörer. Med
nya partnern, byts vissa produkter som finns i vår sortiment, men vi fick också
nya produkter. Här några plock av nya produkter och nya sätt för spridning av
nyttodjur.
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Blisterförpackning för
parasitsteklar mot vitaflygare
Eretmocerus-parasitsteklar och
Encarsia-Eretmocerusmix fås nu
också i smidiga blisterförpackningar.
Fördelen med den är att
parasitstelkelpupporna är inte
limmade på kort och kläckningen
lyckas då bättre.

Bekämpningsorganismer

Mot trips - limband + feromon
På traditionellt limband(15 cm x 100
m) man har tillsatt ett psykedeliskt
mönster + feromon för att locka trips.
Feromon frigörs under 5 veckors tid.
Pack 2 rullar.
Fråga offert!

Sjukdomsbekämpning

Limfällor

och tillväxtfrämjare

Virustest

Identifieringtjänst
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Carbon kick booster

Gilla oss på facebook

Biotus OY
Tiilenlyöjänkatu 5
30100 FORSSA

Puh. (03) 438 3195 / 040 5703536
www.biotus.fi
info@biotus.fi

Närpes kontor:
Simhallsvägen 5
(vid Reo- tuote Oy)
64200 Närpes

Betjäning på svenska:
Esa Palmujoki; 050 329 9659
esa.palmujoki@biotus.fi

För att avsluta prenumerationen, klicka här.
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