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

Kesä etenee vauhdilla. Tässä uutiskirjeessä vinkkejä avomaavihannesten
tuholaistarkkailuun. Parhaillaan on menossa myös mansikkapunkin
torjuntasesonki. Mansikkapunkin torjunnassa käytettävät ripsiäispetopunkit
lähetetään teille Biotuksen omasta kasvattamosta - taatusti tuoretuotteena!
Nyt alkaa olla hoppu, vielä ehtii tilaamaan ja asentamaan "Vekottimet" mansikan
harmaahometorjuntaan sekä siihen laitettavan PrestopMix-valmisteen.
Kasvihuoneviljelijöitä ei olla unohdettu, uutiskirjeessämme tietoa Eurofinsin
tarjoamista kasvitautimäärityspalveluista!

Hernekääriäisen tarkkailuun feromoniansa
Kaikki herneensyöjät joskus palosta yllättänyt hernekääriäinen aiheuttaa
satotappioita etenkin tuoreherneellä. Toukat pilaavat satoa syömällä herneitä ja
sotkemalla palkojen sisällön seitillä ja raemaisella ulosteellaan.
Feromonipyydyksiä käytetään torjuntatarpeen arviointiin ja torjunta-ajan
tarkentamiseen. Pyydykset asennetaan kasvustoon ennen lentoajan alkua, noin
15.6. Vielä ehtii siis tilaamaan ja asentamaan ansat!
Lue lisää ›
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Tilaus nettikaupasta näppärästi
Hernekääriäisferomonin sekä siihen liittyvät
tykötarpeet (liimapohjat ja pyydysrungot) voi
näppärästi tilata suoraan nettikaupasta.
https://tarhurinapu.fi/kauppa/feromoniansat/

Tarkkailu (liima-ansat ja feromonit) avomaaviljelyssä
Lataa oheinen tietokorttimme tarkkailutuotteista ja -mahdollisuuksista
avomaaviljelyssä. Tarvittaessa voimme lähettää paperiversionkin!
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Mansikkapunkin torjunta - vielä ehtii
Ripsiäispetopunkki levitetään yleensä mansikkapunkin torjuntaan hallojen
mentyä, kukinnan alkaessa. Petolevitykset ovatkin nyt ajankohtaisia!
Ota yhteyttä Wilhelmiinaan: wilhelmiina.kallio@biotus.fi
tai soita:044 7829904

Omassa tuotannossa

Joka erä lasketaan

Jos ennakkovaraus jäi tekemättä, ei
hätää. Näissä sammioissa petoja
riittää myös sinun pellollesi
toimitettavaksi! Petoja voi levittää vielä
poiminnan jälkeenkin.

Usein meiltä kysytään, mistä tietää,
että purkissa on riittävä määrä petoja?
Laatutarkkailua tehdään koko ajan.
Tuotannosta otetusta
päiväkohtaisesta petoerästä lasketaan
osanäytteillä petomäärät. Näin
varmennetaan, että petoja on
riittävästi loppukäyttäjälle.

Harmaahometorjunta mansikalla - ajankohtaista
kukinnan alkaessa
”Vekotin” lähtee uudistuneena tulevaan kauteen
Biologinen harmaahomeentorjunta pitää pintansa ja tuttu vektorilevitin on nyt
entistäkin kätevämpi! Jauhe-alustoja on uudistuneessa vekottimessa kaksin
kappalein: sirottele Prestop® Mix valmiiksi alustalle sisätiloissa ja vaihda
näppärästi pesällä.
Sekä Vekottimet että PrestopMix Biotuksesta!
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Vekotin on mehiläispesän
ulostuloaukkoon asennettava laite.
Sen läpi kulkevat mehiläiset toimivat
Prestop® Mix-sienivalmisteen

Mehiläisten karvoissa hyötymikrobi
kulkeutuu täsmätorjuntana suoraan
mansikan ja vadelman kukkiin. Ennen
harmaahometta kukkiin ehtivä

vektoreina.

hyötysieni asuttaa kuihtuvat
kukanosat ja estää harmaahomeen
pääsyn kukkapohjukseen.

Kirjoittajavieras: Manna Kaartinen / Eurofins
Usein meiltä kysytään apua
kasvitautien määritykseen.
Biotuksessa ei kuitenkaan ole välineitä
kasvipatogeenien tutkimiseen.
Toisinaan saamme määritysapua
Verderasta. Viljelijöille Eurofinsin
palvelut ovat hyvä apu!
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Eurofinsin analyysipalvelut / Manna
Kaartinen
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy laajensi viime vuonna analyysivalikoimaansa
kasvihuone- ja erikoiskasvien tuottajille. Teemme analyysit yhteistyössä
Hollannin Wageningenin Eurofins Agro -laboratorion kanssa. Näytteet
lähetetään suoraan Hollantiin DHL:n kuriiripalvelulla, jotta näytteet eivät
pilaannu ja tulokset valmistuvat mahdollisimman nopeasti.
Eurofinssin valikoimassa on erilaisia vesi-, kasvi- ja kasvualusta-analyyseja.
Kasvitauteja voidaan analysoida vedestä, kasveista sekä kasvualustasta DNA
Multiscan -analyysillä, jolla seulotaan samanaikaisesti suuri määrä
taudinaiheuttajia. Eri kasvilajeille on omia pakettejaan (mm. salaateille, yrteille,
mansikalle). Paketit sisältävät yleisimmät taudin aiheuttajat mm. Pythiumja Fusarium- suvuista. Katso oheisesta esitteestä tarkka listaus
taudinaiheuttajista. Katso erilaiset palvelut:
https://www.eurofins.fi/agro/analyysit/kasvihuone-ja-erikoiskasvianalytiikka/
Lisätietoja: viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Tuotteet

Torjuntaeliöt

Tautiaineet ja

Liima-ansat

kasvunparanteet

Virustestit

Feromoniansat

Luupit ja mikroskoopit

Palvelut
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Carbon kick booster

Tunnistuspalvelu

Koulutukset

Mansikkapunkkianalyysi

Näytteet
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.

Powered by Postiviidakko™

6/6

