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Biotus Oy
tuoteluettelo
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Palvelut           
 BioNeuvo 

– tuholaismääritysapu ammattipuutarhureille
– torjuntaeliölevityssuunnitelmat

 Mansikkapunkkianalyysit

 Näytteet opetustarkoituksiin 
(mm. puutarhaoppilaitoksille)

Tutkimus ja tuotekehitys
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Torjuntaeliöt 
kasvihuoneisiin 
ja tunneleihin
Torjuntaeliöistämme osa on kotimaista tuotantoa (rip-
siäis-, swirskii- ja harsosääskipetopunkit sekä tuomi- ja 
viljakirvat). Loput maahantuodaan suoraan eri eliöiden 
tuottajilta. Kunkin lajin yksityiskohtaisesta käytöstä kat-
so www.biotus.fi tai kysy lisätietoja. 

Ripsiäisten torjuntaan omassa tuotannossa

 
Ripsiäispetopunkki (Neoseiulus cucumeris) -irtopedot

 25 000 kpl (500 ml)

 50 000 kpl (1 l)

 50 000 kpl (500 ml)

 250 000 kpl (5 l) 

Ripsiäispetopunkkipussit ripustimella tai ilman 

 100, 250 tai 500 kpl

 
Kesärikkalude (Orius majusculus)

 500 kpl

 1 000 kpl

Ripsiäisrikkalude (O. laevigatus)

 500 kpl

 1 000 kpl
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Ripsiäisten tarkkailuun 
ja massapyyntiin

Liima- ja rulla-ansat

Ripsiäisferomoni

Ripsiäisten ja/tai 
jauhiaisten torjuntaan omassa tuotannossa  

Typhlodromips (= Amblyseius) swirskii -irtopedot

 10 000 kpl (500 ml)

 25 000 kpl (1 l)

 125 000 kpl (5 l)

Typhlodromips (= Amblyseius) swirskii -petopunkkipussit 

 250 tai 500 kpl

Jauhiaisten torjuntaan 
   
Jauhiaiskiilukainen (Encarsia formosa) -kortit

 1 500 kpl

 6 000 kpl

 15 000 kpl

Jauhiaiskiilukainen (E. formosa) -irtokotelot

 5 000 tai 15 000 kpl

       

Kaliforniankiilukainen (Eretmocerus eremicus) -irtokotelot

 3 000 kpl

 5 000 kpl

 15 000 kpl

Heini Koskula
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Jauhiaislude (Macrolophus pygmaeus)

 250 kpl

 500 kpl

Jauhiaislude (Macrolophus pygmaeus) -toukat

 500 kpl

     
Lisäravinto jauhiaisluteille (jauhokoisamunat) 

 10 g

Jauhiaisten tarkkailuun 
ja massapyyntiin 
 
Liima- ja rulla-ansat

Vihannespunkin torjuntaan

Ansaripetopunkki (Phytoseiulus persimilis)

 1 000 kpl (90 ml, harrastajat)

 2 000 kpl (250 tai 20 ml)

 10 000 kpl (500 ml)

 

Kalifornianpetopunkki 
[Neoseiulus (= Amblyseius) californicus] -irtopedot      

 25 000 kpl (1 l)

 
Kalifornianpetopunkkipussit

 500 kpl 

Heini Koskula

Jarmo Holopain
en

Heini Koskula

Jarmo Holopain
en
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Vihannes-, hedelmäpuu-, tomaatin-
ruosteäkämä- ja omenankellastaja-
punkkien ja ripsiäisten torjuntaan
 
Amblyseius andersoni -petopunkki -irtopedot     

 25 000 kpl (1 l)

       

Harsosääskitoukkien 
ym. torjuntaan omassa tuotannossa

       
Harsosääskipetopunkki (Hypoaspis miles)

 10 000 kpl (1 l)

 25 000 kpl (1 l)

 25 000 kpl ”TorstaiExtra-erikoistuote” (1 l)

 125 000 kpl (5 l)

 

Isosukkula (Steinernema feltiae)

 10 milj., 50 milj. tai 250 milj.

 

Ansarisirkeinen (Atheta coriaria)     

 500 kpl

 2 000 kpl

       

Liejukärpästen torjuntaan

Pikkusukkula (Steinernema carpocapsae) 

 10 milj., 50 milj. tai 250 milj.
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Kirvatorjuntaan

Isokirvavainokainen (Aphidius colemani)

 500 kpl

 

Jättikirvavainokainen (A. ervi)       

 250 kpl

Kirvapankki tai kirvaympit (omaa tuotantoa):
 Isokirvavainokainen > tuomikirvat

 Jättikirvavainokainen > viljakirvat

 

Aphidius matricariae    
 500 kpl

 

Kirvakiilukainen (Aphelinus abdominalis)

 100 kpl

 

Protect-tuotteet (sis. useita eri kirvavainokaslajeja) Protect-

lajin valinta torjuttavan kirvalajin mukaan, kysy tarkemmin!

 BasilProtect 

 BerryProtect

 FresaProtect 

 VerdaProtect 

 OrnaProtect 

 Telakka-asema + metallipidike
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Heini Koskula

Viridaxis
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Kirvasääski (Aphidoletes aphidimyza)

 1 000 kpl

 2 000 kpl

Harsokorento (Chrysoperla carnea)

 500, 1 000 tai 10 000 kpl

 

Kaksipistepirkko (Adalia bipunctata), aikuisia

 80 kpl

 

Kukkakärpäset (Episyrphus balteatus), toukkia     

 50 kpl

 

Perhostuholaisten torjuntaan

Aitomunakiilukainen (Trichogramma brassicae)

 60 000 kpl

 300 000 kpl

 

Feromoniansat tarkkailuun

mm. vihannes- ja gammayökkönen 

 Tuta absoluta -feromoni
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Heini Koskula
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Lehtimiinaajien torjuntaan
 
Kesämiinaajavainokainen (Diglyphus isaea)

 250 kpl

Kevätmiinaajavainokainen (Dacnusa sibirica)      

 500 kpl    

Villakilpikirvojen torjuntaan

Amerikanleppäpirkko (Cryptolaemus montrouzieri), aikuiset

 25 kpl

 100 kpl

Villakilpikkä-feromoni (Planococcus citri) 

 tarkkailuun (pyydystää koiraita)

BioPlanet

Jarmo Holop
ain

en

Heini Koskula
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Kasvitautitestaus
ja tarvikkeet

Flashkits® nopeaan kasvitautitestaukseen

 Kysy myös muita saatavilla olevia testejä:

Pepinon mosaiikkivirus-testi 
 (5 tai 25 kpl)

Kurkun vihermosaiikkivirus-testi 
 (5 kpl tai 25 kpl)

Clavibakteeri-testi 
 (5 tai 25 kpl)

Agdia Biofords
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Tautitorjunta-
mikrobit ja 
torjunta-aineet 
kasvihuoneisiin, tunneleihin 
ja avomaalle

Tautitorjuntamikrobit
 Tarkemmat käyttökohteet www.biotus.fi

GlioMix
 1 kg

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

 
Prestop (WP) 
 100 g tai 1 kg

 
PrestopMix  
 400 g tai 1 kg

 

Vekotin 
 PrestopMix:in levittämiseen pölyttäjien avulla

 

Kasvunparanne 

Rhizocell 1 kg tai 5 kg

 Parantaa kasvin stressinsietokykyä ja suojaa taudinaiheuttajilta.  

 Sisältää hiivauutetta ja juuriston hyötymikrobia Bacillus

 amyloliquefaciens bakteeria

Seittimätää salaatilla

Vekotin asetetaan 
mehiläispesän eteen.

Heini Koskula

Heini Koskula

Verdera

Bacillus-bakteerin 
asutus juuren pinnalla
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Hallantorjunta, varastokestävyys 
ja stressinsieto

Greenstim 
 2 kg

 10 × 2 kg

Torjunta-aineet, kasvunparanteet 
ja kiinnitteet

Carbon Kick® Booster 
 0,5 l tai 10 l

 

Hallantorjunnassa kasvusto 
ruiskutetaan Greenstim-
vesiseoksella.

Heini Koskula
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Biologinen 
torjunta 
avomaalla
Petopunkit suoraan omasta tuotannosta, 
tuoretuotteena, juuri sinulle sopivana ajankohtana!

Mansikkapunkin torjunta
       
Ripsiäispetopunkki (Neoseiulus cucumeris), marjatuotanto 

 25 000 kpl (500 ml)

 50 000 kpl (1 l)

 250 000 kpl (5 l)

 1 milj. kpl (4 × 5 l)

 

Mansikkapunkkianalyysi

 

Korvakärsäkkäiden
/ turilaiden torjunta

Heterorhabdites bacteriophora -sukkulamato      
 10 milj., 50 milj., 250 milj.

Nemasys L (Steinernema kraussei -sukkulamato)     

 6 milj., 50 milj., 250 milj.

Etanatorjunta

Nemaslug (Phasmarhabditis hermaphrodita -sukkulamato)       

 12 milj., 30 milj.

 

Mansikkapunkkeja ja niiden 
munia mansikan suppulehden 
suojissa.
 

Tuomo Tuovinen

E-nema

BASF
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Tarkkailutuotteet
ja kirjallisuus
 

Rulla-ansat
 Rulla-ansa, keltainen / sininen

  5 cm, 15 cm tai 30 cm leveä ja 100 m pitkä

 Tukipidike rulla-ansalle (15 cm)         

 

Rulla-ansojen ”levitysteline” 
 Apuväline rulla-ansojen latvustolevitykseen

Liima-ansat
 Liima-ansa, keltainen, yksipuoleinen (10 × 25 cm) 

  10, 50 tai 1000 kpl

 Liima-ansa, keltainen / sininen, yksipuoleinen (20 × 25 cm)

  25 tai 900 kpl

 Liima-ansa, keltainen, kaksipuoleinen (20 × 25 cm) 

  20 tai 700 kpl

 Liima-ansa, keltainen, kaksipuolinen (25 × 40 cm)

  10 tai 250 kpl

Heini Koskula

Heini Koskula

Rulla-ansat massapyydystävät hy-
vin harsosääskiä ja liejukärpäsiä.

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



15

 
Hyönteisliima (esim. Rebell ansoihin)

 1 tai 5 l

Luupit ja mikroskoopit
 – Luuppi 10 ×, 15 × tai 20 × suurentava

 – Mikroskoopit 

 – USB Q-skooppi + pidike

 – KeepLoop, mobiilimikroskooppi 

 (esim. mansikkapunkin tarkkailuun)   

 

Kasvinsuojeluseuran julkaisut
 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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Feromonit ja pyydystarvikkeet

Omena
• Omenakääriäisen feromoni (Cydia pomonella)     

• Pihlajanmarjakoin feromoni (Argyresthia conjugella)  

• Omena-pakkaus [2 × omenakääriäisferomoni (joista toinen   

 vaihtoferomoni), 1 × pihlajanmarjakoiferomoni, 2 × pyydys-

 runkoa, 10 × liimapohjat]

• Omena-täyttöpakkaus [2 × omenakääriäisferomoni (joista   

 toinen vaihtoferomoni), pihlajanmarjakoiferomoni, liimapohjat]

• Omenankehrääjäkoin feromonikapseli (Yponomeuta malinellus)

• Tarhakehrääjäkoin (=oratuomenkehrääjäkoi) feromoni (Yponomeuta  

 padellus)

• Omenanäkämäsääsken feromoni (Dasineura mali)

• Pikkuhedelmäkääriäisen (=punelatvakääriäinen) feromoni 

 (Pammene rhediella)

• Ruostekääriäisen feromoni (Archips podana)

• Versokääriäisen feromoni (Hedya dimidioalba)

• Silmukääriäisen feromoni (Spilonota ocellana 

 (eli lehtisilmukääriäinen)

Herne
• Hernekääriäisferomoni (Cydia nigricana)  

• Herne-pakkaus (2 × feromoni, 2 × pyydysrungot, 10 × liimapohjat)

• Herne-täyttöpakkaus (2 × feromoni, 10 × liimapohja)

Rebell-puna-ansa lustokuoriaiselle
 6 kpl

Pyydysrunko (aaltomuovi) 

 Liimapohjat pyydysrunkoihin (15 × 9,5 cm), 10 kpl

Heini Koskula

Ilona Hulshof

Katrianna Leino

Hernekääriäistoukka 
herneenpalossa

Heini Koskula
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Tuomo Tuovinen

Marjanviljelyn feromonit

Herukka
• Herukansilmukoin feromoni (= valkopääkehrääjäkoi) 

 (Euhyponomeutoides albithoracellus)

• Herukkalasisiiven feromoni (Synanthedon tipuliformis)

• Herukkakoin feromoni (= herukka-aamukoi) (Lampronia capitella)

• Herukka-pakkaus (herukkalasisiipi-, herukkakoi-, herukansilmukoi 

 feromonit, 3 × pyydysrunko, 10 × liimapohja)

• Herukka-täyttöpakkaus (herukkalasisiipi- ja herukkakoi-  

feromonit, 10 × liimapohja)

Vadelma / mansikka
• Purkkiansa vattukuoriaiselle, luteille ja/tai turilaille    

• Rebell-valkoansa vattukuoriaiselle, 10 kpl 

• Peltoluteen feromoni (Lygus rugulipennis)

• Vattukuoriaisen feromoni (Byturus tomentosus)

• Vattukärsäkkään feromoni (Anthonomus rubi)      

• Vattulasisiiven feromoni (Pennisetia hylaeiformis)   

• Vatunvarsisääsken feromoni (Resseliella theobaldi)

Turilaat
• Anomala solida -turilaalle feromoni    

• Vaskiturilasferomoni (Anomala vitis/dubia)

• Tarhaturilasferomoni (Phyllopertha horticola)

• Kastanjaturilasferomoni (Melolontha hippocastani) 

Muut
• Vihannesyökkösen feromoni (Lacanobia oleracea) 

 eli rantatarhayökkönen

• Gammayökkösen feromoni (Autographa gamma)

• Tuta absoluta -feromoni  

• Kasvihuonekoisan feromoni (Duponchelia fovealis)

• Isoraitayökkösen feromoni (Orthosia incerta)      

• Kirsikkakärpäsen feromoni (Rhagoletis cerasi)      

• Neilikkakääriäisen feromoni (Cacoecimorpha pronubana) 

 eli outorullakääriäinen   

• Kastanjanmiinakoin feromoni (Cameraria ohridella)   

• Luumukääriäisen feromoni (Cydia funebrana)      

• Sipulikoin feromoni (Acrolepiopsis assectella) 

 eli ruohosipuliverkkokoi       

• Tähkäsääsken feromoni (Sitodiplosis mosellana)

• Vaatekoin feromoni (Tineola bisselliella) 

• Jauhokoisan feromoni (Ephestia kuehniella)

Heini Koskula

Turilaita feromonipyydyksestä

Gammayökkönen feromoniansassa

Tuomo Tuovinen

Vattukuoriaisferomoni 
asetettuna purkkiansaan

Heini Koskula
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Harsosääskipetopunkki (Hypoaspis miles) kanaloihin

 10 000 kpl (1 l)

 25 000 kpl (1 l)

 125 000 kpl (5 l)

Torjuntaeliöt Määrä
• Ripsiäispetopunkki (Neoseiulus cucumeris) 10 000 kpl / 250 ml tai 25 000 kpl / 500 ml

 punkkipussi ripustimella  10 pussia

• Kesärikkalude (Orius majusculus) 500 kpl / 250 ml

• Ansaripetopunkki (Phytoseiulus persimilis)  1 000 kpl / 90 ml tai 2 000 kpl / 250 ml

• Kalifornianpetopunkki (Amblyseius californicus)  2 000 kpl

• Amblyseius swirskii -petopunkki  10 000 kpl / 500 ml

• Jauhiaiskiilukainen (Encarsia formosa)  1 500 kpl 

• VerdaProtect (kirvavainokaissekoitus)

• Kaksipistepirkko (Adalia bipunctata), aikuiset  80 kpl

• Harsokorentotoukka (Chrysopa carnea)  500 kpl / 250 ml

• Harsosääskipetopunkki (Hypoaspis miles)  10 000 kpl / 1 l tai 25 000 kpl / 1 l

• Steinernema feltiae -isosukkulamadot  10 milj. tai 50 milj. / pakkaus

• Amerikanleppäpirkot (Cryptolaemus montrouzieri)  25 kpl

• Steinernema carpocapsae -sukkulamadot  10 milj. tai 50 milj. / pakkaus

• Heterorhabdites bacteriophora 10 milj. tai 50 milj. / pakkaus

• Nemaslug 12 milj. tai 30 milj. / pakkaus

Muut tuotteet
• Baby Booster -kasvunparanne 0,5 l

• Liima-ansat, keltainen (10 cm × 25cm) 10 kpl

• Luupit (10- 15- tai 20-kertainen suurennos)

• Feromonipakkaus omenakääriäiselle  2 pyydysrunkoa, 2 feromonia ja 10 liimapohjaa

Jarmo Holopain
en

TarhurinApu-tuotteet on suunnattu harrastajille.
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Tiilenlyöjänkatu 5, 30100 Forssa
puhelin 03 438 3195 / 050 464 6302
betjäning på svenska 050 329 9659
info@biotus.fi
www.biotus.fi
www.facebook.com/BiotusOy/
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