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Tjänster      
 BioRåd 

– skadegörares identifieringstjänst för yrkesodlare
– utspridningsplan för bekämpningsorganismer

 Analys av jordgubbskvalster

 Prov för undervisningsändamål 
(bl.a. trädgårdsskolor)

Forskning och produktutveckling
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Nyttodjur 
till växthus 
och till tunnlar
Av våra bekämpningsorganismer är en del inhemsk pro-
duktion (trips-, swirskii- och sorgmyggerovkvalster samt 
havre- och sädesbladlus). Övriga importeras direkt från 
olika organismers producenter. Detaljerade uppgifter av 
olika arters användning se www.biotus.fi eller fråga mera 
050 329 9659 eller 03 438 3195. 

Mot trips egen produktion

 
Rovkvalster mot trips (Neoseiulus cucumeris) i lösvikt

 25 000 st (500 ml)

 50 000 st (1 l)

 50 000 st (500 ml)

 250 000 st (5 l) 

Rovkvalster mot trips i påsar med hängare / utan hängare 

 100, 250 eller 500 st

 
Rovnäbbstinkfly (Orius majusculus)

 500 st

 1 000 st

Rovstinkfly mot trips (O. laevigatus)

 500 st

 1 000 st
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För uppföljning 
och massfångst av trips

Klisterskivor och klisterrullar

Tripsferomon

Mot trips och mjöllöss (vita flygare) 
egen produktion

 
Typhlodromips (= Amblyseius) swirskii i lösvikt

 10 000 st (500 ml)

 25 000 st (1 l)

 125 000 st (5 l)

Typhlodromips (= Amblyseius) swirskii -rovkvalsterpåsar

 250 eller 500 st

Mot mjöllös (vita flygare)
  
Parasitstekel (Encarsia formosa) -kort

 1 500 st

 6 000 st

 15 000 st

Parasitstekel (E. formosa) -lösa puppor

 5 000 eller 15 000 st

    

Parasitstekel (Eretmocerus eremicus) -lösa puppor

 3 000 st

 5 000 st

 15 000 st

Heini Koskula
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Rovängstinkfly (Macrolophus pygmaeus)

 250 st

 500 st

Rovängstinkfly (Macrolophus pygmaeus) -larver

 500 st

   
Tilläggsnäring för rovängstinkfly (kvarnmott ägg) 

 10 g

För uppföljning och 
massfångst av mjöllös
 
Klisterskivor och klisterrullar

Mot spinnkvalster

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis)

 1 000 st (90 ml, hobby)

 2 000 st (250 eller 20 ml)

 10 000 st (500 ml)

 

Californicus-rovkvalster 
[Neoseiulus (= Amblyseius) californicus] i lösvikt   

 25 000 st (1 l)

 
Californicus-rovkvalster i påsar

 500 st 

Heini Koskula
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 Allmänn predator (bl.a. 
spinnkvalster, trips, tomatgallkvalster 
och fruktträdsspinnkvalster) 

Amblyseius andersoni -rovkvalster i lösvikt  

 25 000 st (1 l)

    

Mot sorgmyggor osv. egen produktion

    

Jord-rovkvalster (Stratiolaelaps scimitus) 

 10 000 st (1 l)

 25 000 st (1 l)

 25 000 st ”TorsdagExtra-specialprodukt” (1 l)

 125 000 st (5 l)  

Nematod (Steinernema feltiae)

 10 milj., 50 milj. eller 250 milj.

 

Rovskalbagge (Atheta coriaria)   

 500 st

 2 000 st

    

Mot vattenflugor

Nematod (Steinernema carpocapsae) 

 10 milj., 50 milj. eller 250 milj.e-
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Mot bladlöss

Parasitstekel (Aphidius colemani)

 500 st

 

Parasitstekel (A. ervi)    

 250 st

Bladlusbank eller ymp egen produktion

 Parasitstekel Aphidus colemani > havrebladlus

 Parasitstekel Aphidus ervi > sädesbladlus

 

Aphidius matricariae  
 500 st

 

Parasitstekel (Aphelinus abdominalis)

 100 st

 

Protect-produkter (innehåller flera olika parasitstekelarter) 

Val av Protect-produkt enligt lössarten, som ska bekämpas, fråga mera!

 BasilProtect 

 BerryProtect

 FresaProtect 

 VerdaProtect 

 OrnaProtect 

 Dockningsstation + metallhållare för Protect-tuber
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Gallmygga (Aphidoletes aphidimyza)

 1 000 st

 2 000 st

 

Guldögonslända = stinkslända (Chrysoperla carnea)

 500, 1 000 eller 10 000 st

 

Två prickig nyckelpiga (Adalia bipunctata), fullvuxna

 80 st

 

Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus), larver   

 50 st

 

Bekämpning av fjärilslarver

Parasitstekel (Trichogramma brassicae)

 60 000 st

 300 000 st

 

Feromonfällor för uppföljning

bl.a. grönsaks- och gammafly 
 Tuta absoluta -feromon
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Mot minerarflugor
 
Parasitstekel (Diglyphus isaea)

 250 st

Parasitstekel (Dacnusa sibirica)   

 500 st  

Mot ull(sköld)löss 

Ullusrovskalbagge (Cryptolaemus montrouzieri), fullvuxna

 25 st

 100 st

Vanlig ullus-feromon (Planococcus citri) 

 för uppföljning (lockar hanar) 

 

BioPlanet
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Växtsjukdom 
testkits och
tillbehör

Flashkits® snabbtest för växtsjukdomar

 Fråga även andra tillgångliga test:

Pepinomosaikvirus-test 
 (5 eller 25 st)

Grönmosaikvirus på gurka -test 
 (5 eller 25 st)

Gulbakterios (Clavibacter michiganensis) -test
 (5 eller 25 st)

Agdia Biofords
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Mikrobpreparat 
mot sjukdomar 
och bekämpnings-
medel till växthus, 
tunnlar och friland

Mikrobpreparat mot sjukdomar 
 Noggrannare användningsmål www.biotus.fi 

GlioMix
 1 kg

 
Mycostop 
 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g eller 100 g

 
Prestop (WP) 
 100 g eller 1 kg

 
PrestopMix 
 400 g eller 1 kg

 

Vekotin 
 PrestopMix-doserare för bikupor 

 

Växtstimulant 

Rhizocell 1 kg eller 5 kg

 Förbättrar växtens stresstolerans och skyddar mot 

 sjukdomsalstrare. Innehåller jästekstrakt och rotzonens 

 nyttomikrob Bacillus amyloliquefaciens.

Seittimätää salaatilla

Vekotin asetetaan 
mehiläispesän eteen.

Heini Koskula

Heini Koskula

Verdera

Bacillus-bakteerin 
asutus juuren pinnalla
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Skyddar mot frost, ökar stress-
tolerans och hållbarhetstider 
vid lagring av frukter

Greenstim 
 2 kg

 10 × 2 kg

Bekämpningsmedel, 
tillväxtfrämjare och fästmedel 

Carbon Kick® Booster 
 0,5 l eller 10 l

 

Hallantorjunnassa kasvusto 
ruiskutetaan Greenstim-
vesiseoksella.

Heini Koskula
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Biologisk 
bekämpning 
på friland 
Rovkvalster direkt från egen produktion, som färskvara, 
just den tidpunkt, som passar Dig bäst! 

Mot jordgubbskvalster
    
Rovkvalster mot trips (Neoseiulus cucumeris), bärproduktion 

 25 000 st (500 ml)

 50 000 st (1 l)

 250 000 st (5 l)

 1 milj. st (4 × 5 l)

 

Analys för jordgubbkvalster

 

Mot öronvivel / trädgårdsborre
Heterorhabdites bacteriophora -nematod   
 10 milj., 50 milj., 250 milj.

Nemasys L (Steinernema kraussei -nematod)   

 6 milj., 50 milj., 250 milj.

Snigelbekämpning

Nemaslug (Phasmarhabditis hermaphrodita -nematod)    

 12 milj., 30 milj.

 

Mansikkapunkkeja ja niiden 
munia mansikan suppulehden 
suojissa.
 

Tuomo Tuovinen

E-nema

BASF
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Produkter för 
uppfölning av 
skadeinsekter

Klisterrullar
 Klisterrulle, gul / blå

  5 cm, 15 cm eller 30 cm bred och 100 m lång

 Bygel för klisterrulls band (15 cm)     

 

Klisterbandrullhållare för arbetsvagn

Limfällor 
 Klisterskiva, gul, enkel (10 × 25 cm) 

  10, 50 eller 1000 st

 Klisterskiva, gul / blå, enkel (20 × 25 cm)

  25 eller 900 st

 Klisterskiva, gul, dubbel (20 × 25 cm) 

  20 eller 700 st

 Klisterkiva, gul, dubbel (25 × 40 cm)

  10 eller 250 st

Heini Koskula

Heini Koskula

Rulla-ansat massapyydystävät hy-
vin harsosääskiä ja liejukärpäsiä.

Liima-ansojen viikoittaisella las-
kennalla pääsee jyvälle tuholais-
tilanteesta ja sen vaihtelusta.

Esa Palmujoki
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Insektslim (t.ex. till Rebell-fällor)

 1 eller 5 l

Lupp och mikroskop 
 – Lupp 10 ×, 15 × eller 20 × förstoring

 – Mikroskop 

 – USB Q-mikroskop + stativ

 – KeepLoop -mobilmikroskop

 

Växtskyddföreningens publikationer
 Kasvihuoneviljelmien tuhoeläimet ja niiden biologinen torjunta  

  Heini Koskula, 2000

 Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita 

  Toim. Paavo Ahvenniemi, 2012

 

Heini Koskula

AK-kuva

Hyönteisliimalla voi 
uudelleen liimoittaa Rebell- 
valko ja -puna-ansoja.

Heini Koskula
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Feromoner och tillbehör till fällor

Äpple
• Äpplevecklare-feromon (Cydia pomonella)   

• Rönnbärsmal-feromon (Argyresthia conjugella) 

• Äpple-förpackning [äpplevecklare 2 st (varav 1 st för utbyte),

 rönnbärsmal 1 st, 2 × fällstommar, 10 × klisterbottnar]

• Äpple-påfyllnadsförpackning [2 × äpplevecklare 2 st 

 (varav 1 st för utbyte), rönnbärsmal 1 st, 10 × klisterbottnar] 

• Äppelspinnmal-feromon (Yponomeuta malinellus)

• Slånspinnmal-feromon (Yponomeuta padellus)

• Äppelbladgallmygga-feromon (Dasineura mali)

• Liten fruktvecklare-feromon (Pammene rhediella)

• Fruktskalvecklare-feromon (Archips podana)

• Större knoppvecklare-feromon (Hedya dimidioalba)

• Mindre knoppvecklare-feromon (Spilonota ocellana 

Ärt
• Ärtvecklare-feromon (Cydia nigricana) 

• Ärt-packning (2 × ärtvecklare-feromon, 2 × fällstommar, 

 10 × klisterbottnar)

• Ärt-påfyllnadsförpackning (2 × ärtvecklare-feromon, 

 10 × klisterbottnar)

Rebell klisterfälla, röd för svart vedborre
 6 st

Stomme för feromonfälla (wellplast) 

 Klisterbottnar för feromonfälla (15 × 9,5 cm), 10 st

Heini Koskula

Ilona Hulshof

Katrianna Leino

Hernekääriäistoukka 
herneenpalossa

Heini Koskula
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Tuomo Tuovinen

Feromoner för bärodling

Vinbär 
• Mindre vinbärsbrunmal (Euhyponomeutoides albithoracellus)

• Vinbärsglasvinge-feromon (Synanthedon tipuliformis)

• Vinbärsskottmal-feromon (Lampronia capitella)

• Vinbär-förpackning (vinbärsknoppmal-, vinbärsskottmal- och  

 vinbärsglasvinge-feromoner, 3 × fällstommar, 10 × klisterbottnar)

• Vinbär-påfyllnadsförpackning (vinbärsknoppmal-, vinbärsskottmal  

 och vinbärsglasvinge-feromoner, 10 × klisterbottnar)

Hallon / jordgubbe
• ”Burkfälla” för hallonänger, stinkfly och/eller borrar  

• Rebell klisterfälla, vit för hallonänger, 10 st 

• Ludet ängstinkfly-feromon (Lygus rugulipennis)

• Hallonänger-feromon (Byturus tomentosus)

• Hallonblomsvievel-feromon (Anthonomus rubi)   

• Hallonglasvinge-feromon (Pennisetia hylaeiformis)  

• Hallonskottmygga-feromon (Resseliella theobaldi)

Borrar
• Anomala solida -borre-feromon  

• Anomala vitis/dubia -borre-feromon

• Trädgårdsborre-feromon (Phyllopertha horticola)

• Kastanjeborre-feromon (Melolontha hippocastani) 

Övriga
• Grönsaksfly-feromon (Lacanobia oleracea) 

• Gammafly-feromon (Autographa gamma)

• Tuta absoluta -feromon 

• Tandsydmott-feromon (Duponchelia fovealis)

• Föränderligt sälgfly-feromon (Orthosia incerta)   

• Körsbärsfluga-feromon (Rhagoletis cerasi)   

• Nejlikvecklare-feromon (Cacoecimorpha pronubana) 

• Kastanjemal-feromon (Cameraria ohridella)  

• Plommonvecklare-feromon (Cydia funebrana)   

• Lökmal-feromon (Acrolepiopsis assectella)   

• Röd vetemygga-feromon (Sitodiplosis mosellana)

• Klädesmal-feromon (Tineola bisselliella) 

• Kvarnmott-feromon (Ephestia kuehniella)

Heini Koskula

Turilaita feromonipyydyksestä

Gammayökkönen feromoniansassa

Tuomo Tuovinen

Vattukuoriaisferomoni 
asetettuna purkkiansaan

Heini Koskula
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Jord-rovkvalster (Hypoaspis miles) till hönshus

 10 000 st (1 l)

 25 000 st (1 l)

 125 000 st (5 l)

Bekämpningsorganismer Mängd
• Rovkvalster mot trips (Neoseiulus cucumeris) 10 000 st / 250 ml eller 25 000 st / 500 ml

 Rovkvalster mot trips i påsar, med hängare  10 påsar

• Rovstinkfly mot trips (Orius majusculus) 500 st / 250 ml

• Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis)  1 000 st / 90 ml eller 2 000 st / 250 ml

• Californicus-rovkvalster (Amblyseius californicus)  2 000 st

• Amblyseius swirskii -rovkvalster  10 000 st / 500 ml

• Parasitstekel (Encarsia formosa)  1 500 st 

• VerdaProtect (parasitstekelblandning)

• Två prickig nyckelpiga (Adalia bipunctata), fullvuxna  80 st

• Stinkslända (Chrysopa carnea)  500 st / 250 ml

• Jord-rovkvalster (Hypoaspis miles)  10 000 st / 1 l eller 25 000 st / 1 l

• Steinernema feltiae -nematoder  10 milj. eller 50 milj. / förpackning

• Amerikanska nyckepigor (Cryptolaemus montrouzieri)  25 st

• Steinernema carpocapsae -nematoder  10 milj. eller 50 milj. / förpackning

• Heterorhabdites bacteriophora 10 milj. eller 50 milj. / förpackning

• Nemaslug 12 milj. eller 30 milj. / förpackning

Övriga produkter
• Baby Booster -växtstimulant 0,5 l

• Klisterskiva, gul, enkel (10 cm × 25 cm) 10 st

• Lupp (förstoring 10- 15- eller 20-gånger)

• Feromonförpackning till äpplevecklare  2 fällstommar, 2 feromoner och 10 klisterbottn 

Jarmo Holopain
en

TarhurinApu-tuotteet on suunnattu harrastajille.



19

Tiilenlyöjänkatu 5, 30100 Forssa
puhelin 03 438 3195
betjäning på svenska 050 329 9659
info@biotus.fi
www.biotus.fi
www.facebook.com/BiotusOy/
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