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Lepaan puutarhanäyttely 11-13.8.2016 klo: 10 - 17

Lepaan puutarhatekniikka -näyttely lähestyy. 11-13.8.2016 löydät meidät osastolta B11.

Teemana meillä on biologisen torjunnan lisäksi mm. erilaiset kasvintuhoojat, omia

tuholaisnäytteitä voit myös ottaa mukaan tunnistettavaksi. Uutuutena ammattiviljelijöille

suunnattu BioNeuvo, tule tutustumaan palveluun. Tervetuloa!

MarjaRalliLepaa

Lepaan puutarhatekniikka -näyttelyn yhteydessä järjestämme marja- ja hedelmänviljelijöille

suunnatun MarjaRalliLepaa -miniseminaarin yhteistyössä Verderan ja Haygroven

(Peltosirkun tila) kanssa. MarjaRalliLepaan jälkeen alkaa Haygroven tunneliviljelyaiheinen

miniseminaari. Alla linkki tulostettavaan seminaariohjelmaan.

Aika ja paikka: Torstaina 11. 8. 2016 klo 12–13.30, Hämeen ammattikorkeakoulu,

päärakennus, luokka 226 (toinen kerros), Lepaantie 129

Alustavat koetulokset: vihannespunkin torjuntakokeet kasvihuonemansikalla,

havaintoja kuluneelta kaudelta – Tommi Oraluoma/Biotus Oy

Prestop ja Prestop Mix biologiseen taudintorjuntaan marjakasveilla

(harmaahome ja juuristotaudit mansikalla ja vadelmalla) – Päivi Heino/Verdera Oy

Tuholais- ja kasvitautihavaintoja Pohjois-Euroopan tunneliviljelmiltä kasvukaudella

http://www.lepaa.fi
http://www.biotus.fi/tulostuspankki/avomaa/
http://www.biotus.fi/tulostuspankki/kasvihuone-tulostuspankki/


OHJELMA: MarjaRalliLepaa ja Tunneliviljelyn miniseminaari -ohjelma
(kohta: Ajankohtaista: MarjaRalliLepaa)

OHJELMA: Mikroseminaari -ohjelma (kohta: Ajankohtaista:
Mikroseminaari2016_lepaa)

Joulutähdille: harsosääskien ja
jauhiaisten torjunta on nyt
ajankohtaista

Harsosääskitoukkia vastaan omasta tuotannosta Hypoaspis

-maaperäpunkit ja/tai sukkulamadot (saastuntapaineesta

riippuen 100 - 250 hypoa/m2 ja/tai 0,5 - 1 miljoonaa sukkulamatoa per m2).

Jauhiaistorjuntaan esim. jauhiaskiilukaiset (2-3 kpl/m2) ja Swirskii -pedot (50 - 100 kpl/m2).

Levitykset vuoroviikoin.

2016 – Graham Moore/FAST Ltd.

Tauko

Tunneliviljelyn miniseminaari klo 14.00–15.30 puhujana mm. Graham Moore/FAST Ltd,

Laura Sale/Haygrove tunnels ja Sirkku Holttinen/Peltosirkun tila. Tulkkaus tarvittaessa.

Ilmoittautuminen Tunneliviljelyn miniseminaariin sirkku@tunneli.fi tai tekstiviestillä: 040 351

9993

Tunnelivadelman lannoituksessa ja kastelussa oleellista: pää- ja hivenravinteiden

tasapainoisesta käytöstä

Vahvan vadelmakasvuston tukeminen tunneleissa

Mansikka avomaalta kasvutunneleihin: tärkeimmät huomioitavat seikat

Tunneliuutuuksia Haygrovelta

Mikroseminaari vihannes-, salaatti- ja yrttiviljelijöille

Lepaan puutarhatekniikka -näyttelyn yhteydessä järjestämme kasvihuoneviljelijöille

suunnatun "mikroseminaarin". Puolentoistatunnin tiivis paketti, yhteistyössä Eviran,

Verderan, Luken ja ÖSP:n kanssa. Alla linkki tulostettavaan seminaariohjelmaan.

Perjantaina 12. 8. 2016 klo 12–13.30, HAMK/Lepaan yksikkö, päärakennus, luokka 226

(toinen kerros), Lepaantie 129

Kasvihuone-elinkeinon kehittämissuuntia selvitetään Pohjanmaalla – Irene

Vänninen/ÖSP

Näin tutkimme torjuntaeliöidemme laatua – Heini Koskula/Biotus Oy

Kurkunvihermosaiikkivirus, tunnista hankala vierailija – Anne Lemmetty/Luke

Kurkunvihermosaiikkivirus, Eviran tutkimukset – Evira

Nykyinen tautitilanne ja sen hallinta biologisin keinoin – Marja-Leena

Lahdenperä/Verdera Oy

http://www.biotus.fi/tulostuspankki/avomaa/
http://www.biotus.fi/tulostuspankki/kasvihuone-tulostuspankki/


Ota yhteyttä (info@biotus.fi), suunnitellaan säännöllinen torjuntaohjelma lokakuulle saakka.

Petopunkit avomaalle

Elokuussa voi uusille istutuksille levittää vielä

petopunkkeja. Pedot toimivat siihen saakka kunnes

pakkaset tulevat. Petopunkit suoraan omasta

tuotannostamme!

Biotus Oy

info@biotus.fi

03 / 4383195

www.biotus.fi

SHARE TWEET FORWARD

Mansikkapunkkianalyysit

Teemme myös maksullisia mansikkapunkkianalyysejä. Analyysi sisältää lehtien

silmämääräisen tarkastelun sekä "pesunäytteen", josta tutkitaan mansikka- ja muut punkit.

Pesunäytteen tulokset lähetetään viljelijälle myöhemmin syksyllä. Tulosten perusteella voi

mm. arvioida biologisen/ kemiallisen torjunnan onnistumista, tehdä kemiallisen torjunnan

tarvearvio sekä miettiä seuraavan kauden torjuntatoimia (esimerkiksi petopunkkien käyttöä

mansikkapunkin torjunnassa). Lisätietoja.

http://www.biotus.fi/palvelut/
http://www.biotus.fi/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=app.mailerlite.com/x3c2b1
https://twitter.com/intent/tweet?text=Biotus+tiedote+2+%2F+2016&url=https%3A%2F%2Fapp.mailerlite.com%2Fx3c2b1
https://www.mailerlite.com
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