Uutiskirje $timestamp-j.n.Y$
Lue viesti selaimessa

Kevät kohisten lähestyy
Lumikinosten keskeltä mietitään tässä uutiskirjeessä niin tunneli- kuin
kasvihuoneasiaa. Lisäksi raotamme harsosääskipetopunkkituotantoamme sekä
otamme pikakertauksen kasvitautitestauksista.

Kasvintuhoojat tunneleissa, eliösuunnitelmat...
Kesä 2018 muistetaan kuivana ja kuumana. Tunnelissa jatkuvasatoista
mansikkaa kiusasivat erityisesti ripsiäiset ja vaurioita tuli. Vadelmalla kiusana oli
vihannespunkki, joka nautti hellekesän kuumuudesta.
Biotuksessa olemme talven mittaan käyneet läpi kautta 2018. Olemme myös
kirjanneet muistiin viljelijöiden haasteita. Näin voimme palvella teitä paremmin,
peilaten mennyttä kautta tulevaan. Yhdessä teidän kanssanne saamme yhä
enemmän onnistuneita biologisen torjunnan ratkaisuja!
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Viime vuonna aikaisin alkanut lämpö olisi pitänyt
huomioida tuholaisten tarkkailussa tarkemmin.
Esimerkiksi mansikalla ripsiäishavaintoja tehtiin jo
toukokuun alkupuolella, niin tunneleissa kuin
avomaalla.
Ripsiäistorjuntaan pitääkin kiinnittää tulevalla
kaudella huomiota mansikalla. Esim.
kasvihuoneessa ja tunnelissa tulee jo harsojen alle
levittää ripsiäispetopunkkipusseja.
Harsojen pois keräämisen yhteydessä ripustetaan
liima-ansoja (keltaisia ja sinisiä) tuholaisten
tarkkailuun. Kasvustoa on tarkkailtava heti alussa
vähintään kerran viikossa, kesähelteillä
mieluummin jopa kahdesti.

Tulevana keväänä on vadelmatunnelissa
todennäköisesti runsaasti talvehtineita
vihannespunkkeja. Ne heräilevät auringon
paistaessa.
Vadelmalle suosittelemme ennakkotorjuntaan
kalifornianpetopunkkipusseja. Näistä saadaan
suojaa pidemmäksi aikaa. Heti ensimmäisten
vihannespunkkihavaintojen jälkeen mietitään
sopivaa ratkaisua, etteivät vihannespunkit pääse
röyhähtämään ja sitä kautta alentamaan satoa ja
lyhentämään kautta.
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Hyvä ennakkosuunnitelma on loistava alku
kaudelle, mutta siihen ei pidä luottaa liikaa. Pitkin
kautta tarkkaillaan kasvustoa ja mietitään yhdessä
mikä olisi paras ratkaisu sillä hetkellä.
Kun havannoista pidetään kirjaa, monesti
huomataan että ensimmäiset tuholaiset näkyvät
melkein joka vuosi samoilla nurkilla.
Kysy lisää Wilhelm iinalta!

wilhelmiina.kallio@biotus.fi
puh: 044 782 9904

Lue lisää ›

Harsosääskipetopunkkien matka meiltä
maailmalle
Harsosääskipetopunkit (Stratiolaelaps scimitus, ent. Hypoaspis miles) ovat
Biotuksen omaa, kotimaista tuotantoa. Niitä käytetään lähinnä
harsosääskitoukkien torjuntaan, mutta niille maistuvat myös mm. ripsiäiskotelot,
hyppyhäntäiset sekä pienessä mittakaavassa liejukärpäsen toukat.
Pitkäikäisyytensä ja laajan ruokavalionsa ansiosta ne sopivat hyvin
ennakkotorjuntaan.
Seuraavassa kuvakavalkadissa pääset seuraamaan harsosääskipetopunkkein
matkaa tuotannosta pakkaamiseen.
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”Vapiskaa harsosääsket ja
kanapunkit!” Anna-Liina Hietanen
varustautuneena
harsosääskipetopunkkien käsittelyyn.
Tästä alkaa tuoreen myyntituotteen
valmistus.

Tuotteen valmistuksessa suureksi
avuksi on betonimylly. Sen avulla
kantoaine sekä punkit saadaan
sekoitettua tasaiseksi, helposti
levitettäväksi massaksi.

Tuote purkitetaan litran (10 000 tai 25
000 petoa) tai viiden litran (125 000
petoa) pahvisiin hylsyihin.

Petopunkit pakattuna lämpimästi
matkaa varten. Posti noutaa
päivittäin lähetykset ja kuljettaa ne
asiakkaille, yleensä jo seuraavaksi
päiväksi!
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Kurkulla ja tomaatilla: muista kätevät pikatestit
ImmunoStrip –pikatestit ovat kätevä apu, jos epäilet kasveissasi olevan
bakteeri- tai virustauteja. Testit on helppo suorittaa, eikä ImmunoStrip –testin
käyttö vaadi erityisosaamista tai –välineistöä. Tulokset tulevat nopeasti näkyviin.
Tulosta esite, tai pyydä printtiversio.
Suoraan varastosta löytyy
testipakkaukset kurkun
vihermosaiikkivirukselle, pepinon
mosaiikkivirukselle sekä tomaatin
bakteerilakasteelle. Testit myydään 5
tai 25 kappaleen erissä.
Lue lisää ›
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IPM Essen
Essenin puutarhanäyttelyssä huomio
kiinnittyi kukkaloiston lisäksi erilaisiin
pakkausratkaisuihin.
Biopohjaisia ruukkuvaihtoehtoja oli
esillä useita. Myös yrttipusseissa oli
vähennetty muovia, näytteillä oli jopa
kokonaan harso -tyyppinen ratkaisu!

Kasvihuoneisiin asennettavista
hyönteisverkoista saatiin myös hyvää
tietoa. Ripsiäisten pysäyttämiseksi
verkkokoon tulee olla 0,15 x 0,31 mm,
jauhiaiset ja kirvat pysäyttää 0,33 x
0,68 mm!
Ks. lisää: http://w w w .arrigoni.it/agrotextile/tessutien/?lang=en

Viimekertainen linkki ei toiminnut,
vastaus saatiin Biotuksen
henkilökunnan keskuudesta...

Riittääkö lumimäärä?

KAUSI 2019, onko
kasvinsuojelusuunnitelmat
valmiina?

KYLLÄ

98%
Oli sitä mieltä että
lumimäärä riittää

EI
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Tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

Carbon cick booster

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Muut tuotteet

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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