
Torjuntaeliöiden käyttömäärät sekä levityskerrat     Biotus tietokortti: kasvintuhoojat ja torjuntaeliöt (5)

Käyttö lähinnä ennakkotorjuntaan. Jos korjaavaa torjuntaa, niin 
vähintään 10/m2 pahoin saastuneelle alueelle. Toisto 2 viikon kuluttua.

Käyttö lähinnä ennakkotorjuntaan. Jos korjaavaa torjuntaa, niin 
vähintään 10/m2 pahoin saastuneelle alueelle. Toisto 2 viikon kuluttua.

150–200/m2

Jos jauhiaisia yhtään enempää, levitä irtopetoja pussien tueksi.

Jos jauhiaisia yhtään enempää, levitä irtopetoja pussien tueksi.

Käyttö ennakkotorjuntaan. Jos ripsiäistä jo kasvustossa, 
käytä mieluummin irtopetoja.

KASVINTUHOOJA

Vihannespunkki

Jauhiaiset

Ripsiäiset

ENNAKKOTORJUNTA

1–2/m2 (tilanteen mukaan enemmän-
kin), joka kolmas viikko.

1–2/m2, joka toinen viikko.

–

1–3/m2, viikko istutuksesta.
Toistetaan kerran.

1–3/m2, viikko istutuksesta.
Toistetaan kerran.

1–3/m2, joka toinen viikko.

3/m2, kahden viikon välein..

100/m2

Joka 2–3. taimi. 
Uusinta 3–4 viikon välein.

Joka 2–3. taimi. 
Uusinta 3–4 viikon välein.

100–250 kpl/m2, joka toinen viikko.

1 pussi/joka kolmas kasvi. 
1–2 viikkoa istutuksesta tai 
1 pussi/pöytäneliömetri.

0,5/m2, 2 kertaa viikon välein.

–

LIEVÄ SAASTUNTA

4–25/m2, toistetaan 2–3 viikon välein.

10/m2 viikoittain, vähintään 3–4 krt.

0,25/m2 viikoittain, toistetaan 1–2 krt.

3–6/m2 viikoittain.

6/m2 viikoittain väh. 3 viikon ajan.

250 kpl/m2 viikoittain.

0,5–1/m2, 1–3 kertaa viikon välein.

250 milj./2000 m2

/200 l vettä, viikoittain.

TORJUNTAELIÖ

Kalifornianpetopunkki (Amblyseius 
californicus) 2000/25 000 kpl. Käyttö 
yhdessä ansaripetojen kanssa. Erityisen 
hyvä kuumissa ja kuivissa oloissa.

Ansaripetopunkki (Phytoseiulus 
persimilis) 2000 kpl.

Punkkisääski (Feltiella acarisuga) 
250 kpl. Ei tomaatille.

Jauhiaslude (Macrolophus caliginosus) 
250 kpl. Tomaatille. Vaikutuksen 
näkyminen kestää 1–3 kk. 

Jauhiaslude (Macrolophus caliginosus) 
250 kpl. Tomaatille. Vaikutuksen 
näkyminen kestää 1–3 kk. 

Jauhiaskiilukainen (Encarsia formosa) 
100 kiilukaista/kortti. 10 korttia/pkt.

Eretmocerus/Encarsia mix
irrallisina koteloina 2500 + 2500.

Amblyseius swirskii -petopunkki
25 000 ja 125 000 kpl. Ei tomaatille.

Amblyseius swirskii -petopunkki
500 petoa/pussi. Ei tomaatille.

Amblyseius swirskii -petopunkki
500 petoa/pussi. Ei tomaatille.

Ripsiäispetopunkki (A. cucumeris) 
25 000, 50 000 tai 250 000 kpl.
Lisäksi Orius-luteita, jos kasvustossa 
aikuisia ripsiäisiä.

Petopunkkipussi (A. cucumeris)
1000 punkkia/pussi. Käyttö ennakko-
torjuntaan. Uusintalevitykset joka 
4–8 viikon välein. Jos kasvustossa jo 
ripsiäisiä, niin pussipetojen tueksi 
irtopetoja. 

Kesärikkalude (Orius majusculus)
500 kpl. Kurkulle. Käytetään yhdessä 
ripsiäispetojen kanssa. Päivänpituus-
vaade: yli 16 h valoa.

Steinernema feltiae -lehvästö-
käsittely 50–250 milj. Kiinnitteen 
käyttö suotavaa.

PAHA SAASTUNTA

Ei pahaan saastuntaan.

10–20/m2 viikoittain, kunnes tilanne 
rauhoittunut.

1–5 kpl/m2 viikoittain saastunta-pesäk-
keisiin, 3–4 krt.

10–20/m2 viikoittain.

9/m2 viikoittain, väh. 3 viikon ajan.

250/m2

300–500 kpl/m2 viikoittain.

2–10/m2, toistetaan tarvittaessa.

250 milj./1000 m2

/100 l vettä viikoittain.



2–4 kpl/m2, viikoittain saastuntapesäkkeisiin.

Vain ennakkotorjuntaan.

Vain ennakkotorjuntaan.

1 milj./m2, tilanteesta riippuen viikon tai kahden välein.

KASVINTUHOOJA

Olki- ja mansikkapunkki

Kirvat

Harsosääsket

Liejukärpäset

ENNAKKOTORJUNTA

50–150 kpl/m2, joka toinen viikko.

0,5–1 kpl/m2, joka toinen viikko.

0,5 kpl/m2, kahden viikon välein.

0,5–1 kpl/m2, joka toinen viikko.

Ei ennakkotorjuntaan.

2 kpl/1000 m2, uusitaan joka 
2–3 viikko. Lisäksi 0,15 
isokirvavainokaista/m2.

2 kpl/1000 m2, uusitaan joka 
2–3 viikko. Lisäksi 0,15 
isokirvavainokaista/m2.

–

100 kpl/m2, 1–2 kertaa 3–4 viikon
välein.

500 000 kpl/m2, toistetaan 3–4 viikon 
välein.

0,5 milj./m2, 2 kertaa viikon välein.

LIEVÄ SAASTUNTA

200–250 kpl/m2, viikoittain.

2–10 kpl/m2, joka viikko, 
kunnes torjunta riittävä.

1–2 kpl/m2, viikoittain.

1–2 kpl/m2, viikoittain.

5 kpl/m2, viikoittain, 
kunnes saastunta hallinnassa.

250 kpl/m2, vähintään kerran.

500 000 kpl/m2, viikoittain.

TORJUNTAELIÖ

Ripsiäispetopunkki (A. cucumeris)
25 000, 50 000 tai 250 000 kpl.
Mansikkapunkki: Biotus tietokortti 4

Isokirvavainokainen (Aphidius 
colemani) 500 kpl. Kurkku- ja 
persikkakirva.

Jättikirvavainokainen (A. ervi)
250 kpl. Koiso- ja ansarikirva.

Kirvakiilukainen (Aphelinus 
abdominalis) 250 kpl. Koiso- ja ansari-
kirva, myös persikkakirva.

Kirvasääski (Aphidoletes aphidimyza) 
1000 kpl. Monet eri kirvalajit. Yhteis-
käyttö kirvavainokaisen kanssa.

Kirvapankki (isokirvavainokainen, 
Colemani). Kurkku- ja persikkakirva.

Kirvapankki (jättikirvavainokainen, 
Ervi). Koiso- ja ansarikirva.

Harsokorento (Chrysopa) 
500 kpl. Levitetään suoraan 
saastuntapesäkkeisiin.

Harsosääskipetopunkki (Hypoaspis 
miles) 10 000, 25 000 tai 125 000 kpl.
Ei siedä kylmäsäilytystä. Säilytä yli 12 
asteessa.

Isosukkula (Steinernema feltiae)
50 milj. tai 250 milj. kpl.

Nemasys X 50 tai 250 milj. kpl.
Sukkulamadot vajoavat pikkuhiljaa 
kasvualustan pohjalle, ja siksi sukkula- 
matokäsittelyjä tulee tehdä useita.

PAHA SAASTUNTA

300–500 kpl/m2, viikoittain.

Lisäksi kirvasääskiä.

Lisäksi kirvasääskiä.

5–10 kpl/m2, viikoittain.

10–25 kpl/m2, viikoittain, 
kunnes saastunta hallinnassa.

500 kpl/m2, vähintään kerran.

500 000 kpl/m2, viikoittain.

Torjuntaeliöiden oikea levitysmäärä riippuu monista eri tekijöistä, mm. saastunnan tasosta, vuodenajasta ja 
tuholaispaineesta. Levitysmääriä tuleekin aina tarkentaa oman kasvihuoneen tilanteen mukaan, eikä tarkkailua 
ja tulosten ylöskirjaamista pidä unohtaa. Rikitys on torjuntaeliöille haitallista. Rikitysmaksimi: 3–4 tuntia/yö.

 

Tarkemmat neuvot ja ohjeet: Biotus Oy, 03 438 3195 tai info@biotus.fi.


