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Lue viesti selaimessa

Uutiskirjeen alussa yleistä asiaa kasvihuoneviljelijöille sekä muistutus
lähestyvästä Närpiön Puutarhatekniikan erikosnäyttelystä. Lisäksi ohjeita
jatkuvasatoisen mansikan tarkkailuun ja ripsiäistorjuntaan. Lopuksi vielä juttu
sipulikasvien taudeista ja niiden torjunnasta.

UUTTA 2019
Biotuksen ruotsinkieliset www-sivut on
julkaistu!
Biotus nya svenskspråkiga hemsidor
hittar du från adressen:
https://www.biotus.fi/sv/

Rulla-ansat ja niiden
levittäminen
Rulla-ansojen levittämiseen on
saatavissa näppärä apuväline. Niin
rulla-ansoja kuin näitä telineitä
työvaunuihin tilattavissa Biotuksesta!
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Rulla-ansoja saatavana 15 ja 30 cm
levyisinä, 100 m pitkiä. Tässä niillä on
massapyydystetty liejukärpäsiä.
Jauhiaisten massapyyntiin rulla-ansoja
käytetään tomaatilla ja kurkulla.

Närpiön puutarhatekninen erikoisnäyttely
Biotus mukana Närpiön puutarhateknisessä näyttelyssä 4-5.4.2019. Näyttely
avoinna torstaina ja perjantaina klo: 10 -16. Tervetuloa osastollemme!

Närpiön Puutarhatekninen

Viimeksi kysyimme, että onko
kasvinsuojelusuunnitelmat
valmiina?

näyttely järjestetään 4-5.4.2019

Tuletko käymään
Närpiön näyttelyssä?

KYLLÄ

80%
Vastanneista
suunnitelma oli valmiina!

EI

Tiesitkö?
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Eliöiden tieteelliset nimet
Toisinaan meiltä kysytään eliöiden tieteellisistä nimistä. Tieteellinen nimi saattaa
vaihtua, vaikka itse eliö sekä lajin suomenkielinen nimi pysyy samana.
Hämmennystä aiheutuu erityisesti silloin, kun pitkään käytössä olleen eliön nimi
vaihtuu.
Wikipedia valaisee nimistöasiaa hyvin: "Laji on käsitteenä siinä määrin häilyvä,
ettei nimeäminen ole aina yksinkertaista. Vaikka periaatteena on, että vanhin
annettu nimi pyritään säilyttämään virallisena ja muuttumattomana, on joskus
epäselvyyksiä siitä, mikä alkuperäinen nimi on. Lisäksi tiedon tarkentuessa suku
saattaa muuttua tai yhdistyä toiseen sukuun, jolloin tieteellinen nimikin muuttuu.
Tästä kaikesta seuraa, että tietyllä lajilla saattaa olla kaksi tai useampia yleisesti
käytettyjä tieteellisiä nimiä, mikä aiheuttaa sekaannusta."

Jauhiaislude

Harsosääskipetopunkki

Esimerkikis jauhiaislude, joka vuosien
ajan kulki nimellä Macrolophus
caliginosus on nykyään Macrolophus
pygmaeus.

Tuttu harsosääskipetopunkki,
Hypoaspis miles, on nykyään
Stratiolaelaps scimitus!

Jatkuvasatoisen mansikan ripsiäistorjunta
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Vahvasti vaikuttaa siltä, että ripsiäinen
on tullut jäädäkseen jatkuvasatoiselle
mansikalle!
Kausi 2018 opetti paljon
ripisäistorjunnasta jatkuvasatoisella
mansikalla. Olemme tarkentaneet
torjuntaohjelmaa, mutta työ myös
jatkuu ensi kesänä! Harjoittelijamme
Tuomas Kara jatkaa jatkuvasatoisen
mansikan biologisen torjunnan
tutkimusta.
Jo nyt voidaan sanoa: tarkkailuun
ja ennakkotorjuntaan on
panostettava!

Tarkkailu avainasemassa
Jatkuva tarkkailu on torjunnan
lähtökohta. Aseta liima-ansat (keltaiset
/ siniset) heti istutuksen alussa. Muista
seurata ansasaaliita!
Ansojen lisäksi tarkista kukat, niissä
ripsiäiset viihtyvät! Luuppi on hyvä
apuväline. Voit myös kopistaa kukkaa
valkoiselle paperille, ripsiäiset ja
niiden toukat tippuvat paperille, josta
saaliin voi laskea.
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Istutuksen yhteydessä suosittelemme ripsiäispetopunkki -pusseja, 1 kpl per 2
rivimetriä. Pusseista vapautuu petoja noin 4 viikon ajan. Neljä viikkoa
istutuksesta aloitetaan irtopetojen levitys, 150 - 200 per rivimetri. Levitystä tulee
tehdä joka toinen viikko, koko kauden ajan.
Mansikan aloitellessa kukintaa (kukkia avoinna yli 5 kpl) lisätään
torjuntaohjelmaan ripsiäisrikkaluteita (3-5 kpl / m2, toistetaan kolme kertaa).
Ripsiäisrikkaluteet voi levittää samanaikaisesti ripsiäispetopunkkien kanssa. Jos
on ripsiäispainetta, kesärikkaluteita tulee levittää koko satokauden. Petojen
määrä katsotaan tunnelikohtaisesti.
Jos kukissa on yli 5 ripsiäistä suosittelemme kemiallista torjuntaa. Jo 5 ripsiäistä
per kukka riittää pilaamaan satoa, eikä biologinen torjunta ehdi vähentämään
ripsiäismäärää ajoissa! Heti kun kemiallisten kasvinsuojeluvalmisteiden varoajat
antavat myöten niin levitetään säännöllisesti ripsiäispetopunkkeja 150 - 200
/m2.

Feromoni rulla-ansa apuna
Taistelussa ripsiäisiä vastaan on
otettava kaikki keinot käyttöön. Rullaansa, jossa on ripsiäisiä houkuttavaa
feromonia, on hyvä lisä.
Massapyydystystä kannattaa tehdä
ainakin tunneleiden sivussa ja
päädyssä, josta kulkeutuu tuulen
mukana ripsiäisiä.

Prestop ja Mycostop sipulikasvien
taudintorjuntaan

Harmaahome sipulin istukkaassa.

Fusarium -sipulilla.
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Sipulikasveilla sato- ja laatutappioita aiheuttavat yleisimmin Fusarium -sienet,
jotka säilyvät sitkeästi viljelymaassa. Usein tautia esiintyy kuitenkin jo
sipulinistukkaissa. Toinen sipuliin iskeytyvä taudinaiheuttaja on harmaahome
(Botrytis).
Sipulikasvien Fusariumia voidaan torjua Prestopin ja Mycostopin avulla niin
tunneleissa kuin avomaallakin. Mahdollisia käsittelytapoja ovat
sipulinistukkaiden tai valkosipulikynsien 1) upotuskäsittely 2) kastelukäsittely
taimikasvatusvaiheessa 3) riviruiskutus Prestopilla heti istutuksen yhteydessä.
Tulostettava ohje Mycostopin käytöstä sipuleilla ›

Prestop paransi sadon määrää ja
laatua avomaan varhaissipulilla.
Kuvassa käsittelemätön sipuli.

Prestop-käsittelty sipuli. 2,8 kg/ha
riviruiskutuksena istukkaiden
istutusvaiheessa

Sipulin (myös purjon) taimikasvatuksessa tehdään kennotaimien kastelukäsittely
Prestopilla (5-10 g/m2) tai Mycostopilla (5 g/ 100m2) 1-2 kertaa
taimikasvatuksen aikana. Ensimmäinen käsittely tehdään pikkutaimivaiheessa ja
käsittely voidaan uusia ennen avomaalle istutusta. Tällöin valmiste suojaa taimia
myös peltomaassa tapahtuvalta tartunnalta.
Torjuntakäsittely Prestop -vesiseoksella voidaan tehdä myös riviruiskutteena,
mieluiten istukkaiden tai taimien istutuksen yhteydessä. Käsittely uusitaan
tarvittaessa 3-4 viikon kuluttua. Avomaalla käyttömäärä on 3-4 kg/ha ja
tunneleissa 2-3 kg/ha. Riviruiskutuksessa käytettävä vesimäärä on 400 - 800
litraa /ha.
Teksti: Päivi Heino / Verdera Oy

Tulostettava ohje ›

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.
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