
 

MarjaRalli 2

MARJARALLI 2 on Biotuksen, Marja-Suomen Taimituotannon ja Bernerin yhteistilaisuus. Mukana 
myös Tuomo Tuovinen Luonnonvarakeskuksesta. Päivän aikana on mahdollista saada viime hetken 
vinkkejä ja ohjeita kesää varten sekä tunnistuttaa kasvintuhoojia Tuomon opastuksella. Tilaisuuden 
alussa on myös mahdollisuus kasvinsuojelututkinnon suorittamiselle! 

AIKA: 25. 5. 2016 klo 12–16.15 tai 11–16.15, jos osallistut kasvinsuojelututkintoon 

PAIKKA: Marja-Suomen Taimituotanto Oy, Suonenjoki 
(osoite: Vehvilänsalontie 19, 77600 Suonenjoki), ks. myös www.taimituotanto.net

OHJELMA:
11.00 Mahdollisuus kasvinsuojelututkinnon tenttimiselle. Onko kasvinsuojelututkinto suoritta-
matta? Tutkinto maksaa 40 € (alv 0 %) ja se on voimassa viisi vuotta. ViljelijänBerner laskuttaa 
tutkinnon. Asmo Saarinen/Berner Oy
12.00 Table top -viljelysysteemin esittely. Marja-Suomen Taimituotannon tunneleissa näet table 
top -systeemin täydessä toiminnassa! Voit tutustua paikan päällä table top -rakenteisiin, -viljely-
tekniikkaan sekä tarvittaviin viljelytarvikkeisiin. Jarmo Röppänen/Marja-Suomen Taimituotanto Oy
12.45 Jatkuvasatoiset ja muut mansikkalajikkeet. Esittelemme tunneleissa eri mansikkalajikkei-
ta. Jatkuvasatoisten lajikkeiden (Furore, Florin, Florentina ja Murano) lisäksi koeviljelyssä on myös 
tavallisia lajikkeita. Jaamme lajikkeista saatuja kokemuksia mielellämme vierailijoiden kanssa! 
Jarmo Röppänen/Marja-Suomen Taimituotanto Oy

13.30 Kahvi

14.00 Harkitsetko biotorjuntaa? Biologisen torjunnan onnistumisen aakkoset – huomioi ainakin 
nämä seikat! Heini Koskula/Biotus Oy + Viljelijän Bernerin tietoisku. Asmo Saarinen/Berner Oy 
14.45 Kriittisimmät tuholaiset kasvukauden tarkkailussa avomaalla, Tarkkailu käytännössä, 
apuvälineet ja itse tuholaiset (vattukärsäkäs, peltolude, mansikkapunkki, vattukuoriainen, juuriäkä-
mäankeroiset). Viljelijöillä on mahdollisuus omien näytteiden tarkastukseen Tuomon avustuksella! 
Tuomo Tuovinen/LUKE 
15:30 Kasvuston tarkkailu ja petolevitykset tunnelissa. Marja-Suomen Taimituotannon vadelma- 
ja mansikkatunneleissa käytetään biologista torjuntaa tuhohyönteisiä vastaan. Kuinka paljon työtä 
ja aikaa kasvustojen tarkkailu vaatii? Mistä tietää mitä petoja kannattaa levittää ja milloin?  Tommi 
Oraluoma opastaa ”hands on” -periaatteella tarkkailun saloja. Anu Venäläinen/Marja-Suomen 
Taimituotanto Oy ja Tommi Oraluoma/Biotus Oy

Tilaisuus on maksuton, mutta kahvitarjoilun ja käytännön järjestelyiden takia pyydämme ilmoittau-
tumaan 23. 5. 2016 mennessä: heini.koskula@biotus.fi tai 040 5703536. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä henkilömäärä ja mahdolliset allergiat. 
 Mikäli haluat noutaa Marja-Suomen Taimituotannolta tilaamasi taimet tai tarvikkeet samana 
päivänä, ilmoitathan siitä Merjalle 040 864 3838 viimeistään 17. 5. 2016!


