Ajankohtaisuutisia 3.5.2019
Lue viesti selaimessa

Uutiskirjeen aiheena muistutus avomaalle levitettävistä petopunkeista
mansikkapunkkia vastaan; ennakkovaraajan etu (-10%) päättyi jo, mutta
ennakkovarausetua on jatkettu 5.5.2019 saakka. Tee varaus nyt!
Lisäksi valotamme tuotannon verhoa, kertomalla mitä swirskii-tuotannossa
tapahtuu. Asiaa myös Greenstimistä, joka on kokeilemisen arvoinen tuote esim.
tomaatille. Lopussa vielä mielenkiintoista asiaa metsänomistajille
kirjanpainajasta.

Varaa petopunkit mansikalle torjumaan
mansikkapunkkia
Ripsiäispetopunkit (Neoseiulus cucumeris) ovat Biotuksen omaa tuotantoa.
Parhaillaan tuotantoa skaalataan kattamaan kesän tarpeet. Ennakkovarauksia
keräämme tuotannonsuunnittelun avuksi!
Ennakkovarausaikaa on jatkettu
5.5.2019 saakka. Etu on -10% ja
lisäksi yli 3 miljoonan pedon
tilauksesta saat -10%
määräalennuksen. Jos olet jo
varauksesi jättänyt, niin tämä
muistutus ei enää koske sinua.
Tarkkaa toimitusaikaa varmennellaan
kesän etenemisen mukaan!
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Tilaukset ja varaukset:
Netin kautta: https://www.biotus.fi/tilauslomake/
Sähköpostilla: info@biotus.fi
Puhelimitse: 044 782 9904

KASVUSTARTTI
Marja-Suomen Taimituotanto järjestää
Kasvustartti -tapahtuman tiistaina 7.5.
klo 10-15. (Vehvilänsalontie 19,
Suonenjoki)
Myös Biotus ja biologinen torjunta
menossa mukana!
Päivän ohjelma, ilmoittautumiset
ja muut tiedot ›

Swirskii -pedot, myös omassa kasvatuksessa
Sopivasti kosteutta ja lämpöä, ruokaa ja tarkkaa huolenpitoa, sitä vaativat
Biotuksen omaa tuotantoa olevat Amblyseius swirskii -petopunkit.
Näitä petoja käytetään ripsäis- ja jauhiaistorjuntaan, erityisesti silloin kun
molempia lajeja esiintyy kasvustossa. Petoja kannattaa levittää kasvustoon heti
viikon kuluttua istutuksesta 50-100 /m² ja toistaa käsittely viikon – kahden
välein tarpeen mukaan.

Petopunkkien kasvatusolosuhteita
voidaan säädellä tarkasti erityisesti
hyönteisten kasvatukseen
tarkoitetussa kammiossa.
Tämän salaperäisen oven takaa
kasvaa miljoonia petopunkkeja!

Viikko Swirskii-laboratiossa alkaa
petojen "pesemisellä", laskemisella ja
myyntituotteiden valmistamisella.
Pesunäytteen perusteella lasketaan
petojen ja niiden tarvitseman ruuan
määrä.
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Laaduntarkkailu mikroskoopin avulla
on tärkeä osa petopunkkituotantoa.
Kuvassa Sari Juvonen laskee peto- ja
ruokapunkkeja.

Kun myyntituote on saatu valmiiksi,
Sari pakkaa sen pahvisiin hylsyihin ja
tuotteen matka asiakkaan luo alkaa.
Viiden litran hylsy sisältää 125 000
Swirskii-petopunkkia. Ne toimitetaan
asiakkaalle suoraan tuotannosta,
tuoreena, jopa seuraavaksi päiväksi!

Greenstim -tomaatille latvamätään
Greenstim on ruskeaa
sokerinoloista pulveria, joka
liukenee helposti veteen. Tuote
sisältää glysiinibetaiinia, joka
säätelee kasvisolujen osmoottista
painetta - veden ja ravinteiden
säätelyä ja sitä kautta mm.
kalsiumin liikkumista kasvissa.
Siksi sen on todettu auttavan
kasveja stressiolosuhteissa - mm.
tomaatilla latvamädän ehkäisyssä
ja kirsikkatomaattien halkeilussa!
Myös luomuviljelyyn!
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Greenstim on hyvin systeemistä. Tippukastelulla tai
lehvästöruiskutuksella annettuna se leviää koko kasviin muutamassa
tunnissa. Sen vaikutus täysikasvuisessa tomaatintaimessa kestää noin
kolme viikkoa. Kivivillakasvualustalla Greenstim voidaan antaa
kasteluveden mukana. Turvekasvualustalla Greenstim suositellaan
lehvästöruiskutusta.
Molemmilla levitystavoilla annettujen kasvustojen väri on hieman
käsittelemätöntä tummempi. Tämä näkyy aika pian käsittelyn jälkeen.
Ero hedelmissä näkyy vasta kun käsittelyaikaan kukkineet tertut tulevat
sadonkorjuu vaiheeseen.
Valmiste myydään 2 kg pakkauksissa.
Lisätietoja käsittelytavoista ja -määristä:
info@biotus.fi
050 329 9659

Uutuus: kirjanpainajaferomoni ja -ansat
Biotuksen tuotevalikoimaan on jo vuosia kuulunut puutarhakasveilla käytettävät
feromoni- ja muut tarvikkeet. Kuluvan kevään myötä tuotevalikoimamme on
laajentunut. Nyt myös kirjanpainajalle tarkoitettuja feromoneja sekä erilaisia
pyydysmalleja on saatavilla kauttamme.

Kirjanpainaja on taloudellisesti
merkittävä 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.
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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.

Kirjanpainajan pyynnissä voi käyttää
esimerkiksi kerrospyydystä.
Pyydyksen lisäksi tarvitset feromoni houkutusaineen, joka sijoiteaan
pyydyksen sisälle.
Pyydyksen liukas muovipinta estää
kirjanpainajia karkaamasta. Ne
päätyvät pyydyksen alaosan
keruuastiaan.

Lataa tietokorttimme kirjanpainajasta
ja lue lisää mm. pyyntipuun käytöstä
kirjanpainajan pyydystämisessä!

Kirjanpainajatietokortti ›

Lisätietoja:
info@biotus.fi
050 4646302

Tuotteet
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Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

Carbon cick booster

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Muut

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Näytteet

kasvunparanteet

Virustestit

Palvelut

Tunnistuspalvelu

opetustarkoitukseen

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.

Powered by Postiviidakko™

6/6

