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Lue viesti selaimessa

Uutiskirjeessä tärkeää tietoa miten koronatilanne vaikuttaa toimintaamme. Juuri
nyt on ajankohtaista tilata petopunkit avomaamansikalle, ennakkotilaushintaan
vielä 17.4 mennessä! Paneudumme myös tulevan kauden ripsiäisohjeistukseen
sekä mansikan biologiseen tautitorjuntaan. Drosophila suzukiin leviämistä
Suomeen ei kukaan toivo, mutta ensimmäiset kärpäset havaittiin Suomesta
viime kesänä. Lue keinot tämän tuholaisen tarkkailuun ja pyydystämiseen.

Korona koskee kaikkia
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Seuraamme Korona -tilanteen kehittymistä päivittäin. Tällä hetkellä omat
tuotantomme pyörivät suunnitellusti ja saamme ulkomailta tulevat
torjuntaeliötuotteet maahan normaalisti. Huhtikuun alusta alkaen olemme
kuitenkin siirtyneet työskentelemään kahdessa vuorossa. Tähän päädyttiin, jotta
omat tuotantomme eivät vaarantuisi ja lähetykset asiakkaille saataisiin
toimitettua jatkossakin mahdollisimman hyvin.
Vuorotyöskentely voi näkyä asiakkaille siten, että yhteydenottoihin ei vastata
yhtä nopeasti kuin normaalisti tai niihin vastataan poikkeaviin kellonaikoihin.
Myös joustovara tilausten suhteen on rajoitetumpi, joten kannattaa tilata tuotteet
hyvissä ajoin. Yhdessä turvallisesti eteenpäin!

Mansikkapunkin torjunta
Tiesitkö, että paha punkkisaastunta
aiheuttaa huomattavia
sadonmenetyksiä?
Ripsiäispetopunkeilla voit ehkäistä
näitä sadonmenytyksiä,
mansikkapunkkianalyysillä puolestaan
saat kuvan lohkosi
mansikkapunkkitilanteesta.

Perinteisesti ripsiäispetopunkkia on levitetty mansikkapunkin torjuntaan hallojen
mentyä, kukinnan alkaessa. Ripsiäispetopunkki on moniruokainen, ne syövät
mm. siitepölyä, mansikkapunkkeja sekä ensimmäisen asteen ripsiäistoukkia.
Jos alkukaudesta käyttää kemiallista torjuntaa, niin petopunkit voi levittää
varoajan päätyttyä. Tarkista valmisteen varoajat petopunkeille, niissä on suurta
vaihtelua valmisteesta riippuen. Pedot voi levittää myös poiminnan jälkeen,
jolloin ne työskentelevät pellolla aina pakkasten tuloon saakka.
Ensiarvoisen tärkeää on käyttää petopunkkeja, jos istuttaa omia taimia. Näin
estät mansikkapunkin leviämisen uudelle lohkolle.
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Varaa ajoissa! Varaa petopunkit 17.4 mennessä, niin saat ennakkovaraajan
edun -15%. Määräajan umpeuduttua ennakkovaraajan etua ei enää saa.
Lisäksi yli 3 miljoonan pedon tilauksesta saa -10% määräalennuksen.
Tilaukset ja varaukset:
Sähköpostilla: wilhelmiina.kallio@biotus.fi
Puhelimitse: 044 782 9904
Lataa hinnasto mansikkapunkkien torjuntaan käytettävistä
ripsiäispetopunkeista sekä muista marjoille ja hedelmille suunnatuista
tuotteistamme.
Ripsiäispetopunkit ovat Biotuksen omaa tuotantoa. Soittaessasi ja tilatessasi
ripsiäispetopunkkeja joko avomaalle tai tunneliin saat aina tuoreita petoja.

Ripsiäiset tunnelimansikalla
Tunneleissa eivät sade eivätkä tuuli kurita ripsiäisiä ja lämpötilat ovat tasaiset,
joten kanta voi nopeastikin nousta hälyttäväksi. Tärkeintä ripsiäisen torjunnassa
on ennakkotorjunta eli petokanta saadaan riittävän suureksi jo ennen ripsiäisen
ilmaantumista. Jos ripsiäisiä tulee tunneliin paljon kerralla, ovat petopunkitkin
voimattomia.
Ripsiäispetopunkkipusseilla heti istutuksen yhteydessä kannan nostaminen
sujuu näppärästi. Pusseista vapautuu petoja lämpötilan mukaan 1-6 viikkoa.
Suosittelemme kuitenkin pussien uusimista 4 viikon välein. Petopunkkipussien
levityksen lisäksi levitetään irtopetoja kahden viikon välein.
Biotuksen omassa tutkimuksessa (vakio-olosuhteet laboratoriossa) seurattiin
ripsiäispetopunkkien vapautumista pusseista 9 viikon ajan. Kuvasta näkyy,
kuinka petoja vapautuu juuri kolmannen ja neljännen viikon kohdalla eniten.
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Viime kesän kokeiden yhteydessä Pro
gradu tekijämme Tuomas Kara
havaitsi, että ripsiäisiä esiintyi ensin
sankoin joukoin voikukalla tunneleiden
ulkopuolella. Voikukkien lakastuessa
ripsiäiset siirtyivät massoittain
tunneleihin, kukkivien mansikoiden
kimppuun!
Onkin tärkeää pitää tunnelin
vierustat puhtaina ja nurmi/heinä
matalana, ettei vieressä ole
kukkivia voikukkia tai muita
rikkakasveja.

Prestop -upotuksesta suojaa mansikan juuristolle
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Biologinen kasvinsuojeluvalmiste Prestop®, sopii mansikan juuristotautien
torjuntaan avomaalla, tunneleissa ja kasvihuoneissa. Tuote on
luomuviljelyssäkin hyväksytty, eikä sillä ole varoaikoja poiminnan tai
työskentelyn suhteen. Phytopthora, Pythium, Fusarium ja Rhizoctonia
heikentävät taimien kasvuun lähtöä, vähentävät sadon määrää ja aiheuttavat
taimikuolemia. Mansikan juuristotauteja voi torjua jo istutusvaiheessa Prestop®upotuskäsittelyllä. Taimet upotetaan nopeasti 0,5% Prestop-vesiluokseen, siten
että juuret kastuvat kauttaaltaan (tarttuvuus on hyvä nopeassakin upotuksessa,
eikä taimia tarvitse liottaa sen kauemmin). Uuusintakäsittely Prestopilla tehdään
tarvittaessa noin kuukauden kuluttua istutuksesta.
Vesiseoksen valmistaminen: Lisää Prestop-jauhe ensin pieneen määrään
kylmää vettä (1 kg/10-20 litraa). Seoksen annetaan vettyä 15-30 minuuttia,
jonka jälkeen se laimennetaan lopulliseen tilavuuteen.
Huom: Varmista kasvinsuojeluvalmisteen turvallinen käyttö, lue aina
pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä!
Lataa Biotuksen kooste tunnelimansikan ja - vadelman biologisista
torjuntavaihtoehdoista

Kuvakollaasi: upotuksen monta tapaa
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Viritä ansa Drosophila suzukii-mahlakärpäselle
Mahlakärpäsiin kuuluva Drosophila suzukii ei ole vielä saanut vakiintunutta
jalansijaa Suomessa. Muutamia yksilöitä kuitenkin jo löydettiin viime kesänä
Luonnonvarakeskuksen Dropsa-projektin koeansoista. Tähän tuholaiseen
varautuminen on siis ajankohtaisempaa kuin koskaan!
Marjojen sisällä kehittyvän toukan tuhoamiseksi ei ole käytettävissä
kasvinsuojeluaineita. D. suzukii -mahlakärpäsen isäntäkasvivalikoima on laaja;
mm. mustikka, vadelma, mansikka ja omena. Naaras on ahkera munija. Yksi
naaras voi munia marjan tai hedelmän kuoren alle jopa 400 munaa, 7-6 päivän
aikana.
Tavallisesta banaanikärpäsestä
Suzukii -koiraan tunnistaa siipien
yläosan mustista laikuista.
Lataa Biotuksen tietokortti Suzukii
-kärpäsen tarkkailusta ja
torjuntamahdollisuuksista.

Vielä ehdit: Feromonit puutarhaan ja metsään
nettikaupastamme
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Puutarhassa käytettävien feromonien lisäksi
meiltä myös mm. kirjanpainajaferomoni ja siihen
sopivat ansat. Ehdit vielä tilaamaan ja
asentamaan pyydykset tälle kaudelle!

Feromonit ja muut pyydystarvikkeet saat
näppärästi tilattua uuden nettikauppamme
kautta:
https://tarhurinapu.fi/kauppa/feromoniansat/
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Biotus Oy:n tuotteet
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Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

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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Carbon Kick booster

