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SCHETELIG-senaste nytt
Naturlig & ren

BIOLOGISKT R E N
AVKASTNING

A quick
biology
lesson
before
dinner...

De senaste tjugo åren har biologisk bekämpning varit vardag i grönsaksodlingarna.
De senaste åren har man även använt allt fler bekämpningsorganismer på blomsidan. Det finns flera skäl till att man övergått från kemisk bekämpning till helt biologisk bekämpning eller IPM-bekämpning:
• biologisk bekämpning är effektiv om den görs på
rätt sätt
• det finns ingen karenstid eller resistensproblem vid
biologisk bekämpning
• biologisk bekämpning är trygg och behaglig jämfört
med besprutning
• skadorna på miljön minimeras
• biologisk bekämpning är mycket bättre ur totalekonomiskt perspektiv: växterna mår bättre och producerar
mer utan kemisk bekämpning
• biologisk bekämpning erbjuder en klart bättre imagefördel för den rena finska produktionen

Växternas välmåga har blivit en allt viktigare faktor i
den hårdnande konkurrensen. Endast en växt som mår
bra kan ge en tillräckligt stor skörd av god kvalitet. En
övergång till biologisk odling kräver att man engagerar
sig och lägger mycket arbete på att sprida ut nyttoorganismer. När man väl kommit igång och besprutningsresterna inte längre stör bekämpningsorganismerna
blir det lättare i fortsättningen. Det har även skett en
utveckling inom biologisk bekämpning av sjukdomar:
Trianum är mycket effektiv vid förebyggande bekämpning av rotsjukdomar och Enzicur vid bekämpning av
mjöldagg och gråmögel.
Ett bra sätt att börja med biologisk bekämpning är att
kontakta en försäljare på Schetelig. Det är lätt att planera förebyggande bekämpningen tillsammans med en
kunnig expert, samtidigt som du får de bästa instruktionerna för akut bekämpning.

De sti Na ture – m ä rke fö r ren mat
DestiNature är Kopperts marknadsföringsterm avsedd
för återförsäljningsledet som berättar om rent producerade frukter och grönsaker. Den berättar om produkter utan rester från bekämpningsmedel och odling som
inte belastar naturen med kemikalier. Natural and clean,
naturlig och ren. Det är ett löfte, som alla konsumenter
vill ha: man kan äta äpplen med skalet på, det räcker
att skölja salladen lite lätt, tomater kan serveras direkt
på bordet m.m.
Konsumenten värdesätter säkerhet
Naturlig och ren är nyckelord för en säker produkt som
konsumenterna har efterfrågat. En butikskedja vill inte
heller ha frukter och grönsaker som konsumenterna
inte litar på. Kan det finnas ett bättre och mer lockande
marknadsföringstema än naturliga och rena livsmedel?
Odlaren är alltid nyckelpersonen bakom en ren produkt.
Han förbinder sig till biologisk odling och IPM-odling,
utan undantag.

Koppert är en pålitlig partner
Koppert är inte bara en varuleverantör, utan också en
partner till odlarna. Tillsammans tryggar vi en ren produktkedja från frö till butik. Koppert är ett globalt företag som antar alla slags utmaningar inom växtskydd tillsammans med sina expertdistribitörer. Biologisk odling
bygger på att man använder bekämpningsorganismer
och pollinering med humlor. Koppert har varit synonym
med pålitlighet, innovation och kvalitetsprodukter på
marknaden i över 40 år. Koppert erbjuder handledning
och de senaste rönen i hela världen. Koppert gör inte
allt detta själv, utan låter sina kunniga samarbetsföretag
sköta de lokala frågorna. Schetelig representerar Koppert i Finland sedan länge, och samarbetet fortsätter.
Läs mer på www.koppert.com
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Phytoseiulus persimilis

Rovkvalster
mot kvalster i
jordgu bbsodling
Jordgubbskvalster som lever väl dolda i blad och växthusspinnkvalster kan båda bekämpas med rovkvalster.
Rätt val av tillgängliga rovkvalster samt pollen som reservnäring för kvalstren kan ge goda resultat.
Jordgubbskvalstret (Phytonemus pallidus) är en allmänt förekommande skadegörare på jordgubbsodlingar
i Finland. I och med sitt undangömda växtsätt, i skydd
av de unga bladen, som ännu inte spruckit ut, är kvalstret mycket svårbekämpat. Utöver jordgubbskvalstret
är växthusspinnkvalstret (Tetranychus urticae) ett
återkommande gissel vid jordgubbsodling och som bör
åtgärdas i tid.
Jordgubbskvalstrens förekomst på våren påverkas av
vinterförhållanden. Efter en normal vinter går kvalstrens
förökning långsamt och oftast först i juni börjar kvalstren
synas på bladen. Bästa tidpunkten att sätta in bekämpning är oftast mitten av maj. Här kommer ju också nattfrostbekymret in i bilden. Rovkvalstren klarar av någon
minusgrad men inte under längre tid.
Har det varit minusgrader längre tid krävs ny insättning.
Amblyseius cucumeris och Phytoseiulus persimilis är alternativ vid biologisk bekämpning. Tilläggsinformation
kring bruksmängder fås från försäljarna eller
Sune Gullans +358 40 587 7939

Trianu m – FÖR E N EFFE KT I V PRODUKT I ON
Trianum används vida i Europa, Amerika, Asien och
Afrika. Den har visat sig effektiv på krukväxter, snittrosor, krysantemum, tomat, gurka, paprika, aubergine,
melon, sallader, lök, rotfrukter, kålväxter och plantskolor.
Användningen av Trianum ökar i hela världen.

Inget fungerar av sig själv och det gäller också Trianum.
Den måste doseras rätt och nå rotzonen. Trianum är en
levande produkt som ska förvaras i 1–10 °C. En annan
fördel med Trianum är att den kan användas tillsammans
med kemikalier som Previcur eller Alliette. Kemikalierna
har relativt kort verkningstid och Trianum lång.

Trianum baseras på Trichoderma harzianum, en svamp
i bestånd T-22. När Trianum fördelas i växtunderlaget
sätter den sig på rötternas yta och förhindrar skadliga
svampar som Pythium, Fusarium och Rhizoctonia från
att tränga in i växten. På så sätt håller sig växtens rötter friskare och arbetseffekten blir bättre – växten växer och producerar bättre. Trianum är mest effektiv som
förebyggande produkt. Den doseras så snart odlingen
har påbörjats och behandlingen upprepas vid långvarig
odling. Trianums effekt handlar inte om tro, utan kan till
skillnad från de flesta andra förebyggande bekämpningsmedlen konstateras vid en granskning av rotzonen.

Läs mer på www.trianum.com, www.koppert.com

E n z icu r
FÖR biologi SK
BE K Ä M P N I N G AV
M JÖ L DA G G
Enzicur är en fungicid som förstör mjöldaggssvamp.
Det är resultat av Kopperts långvariga utvecklingsarbete. Det tog 15 år att få Enzicur i kommersiell form,
och den har visat sig vara mycket svår att registrera.
I Europa är det endast Holland som tillåter fri handel
med Enzicur, och i Finland används produkten med
tillstånd för provverksamhet. Odlaren ansöker om tillstånd hos Handelsträdgårdsförbundet.
Mjöldagg kan inte bilda resistens mot Enzicur, utan
effekten är alltid densamma. Enzicur bör inte användas
vid förebyggande bekämpning, utan först när kontamination upptäcks. Enzicur sprutas tillsammans med
en stor mängd vätska på grödan, ca 150 l / 1 000 m2.
Behandlingen upprepas 2–3 gånger med 5–7 dagars
mellanrum. I Finland har Enzicur främst använts på
gurkodlingar.

T ripol, h u mlesamh ä llen
f ör f riland
Tripol har utvecklats för att användas på friland. Bona är värmeisolerade och
skyddade från fukt. När de placeras ut bör de emellertid skyddas med ett tak och
placeras på någon slags ställning så att regnvatten, sol och myror inte orsakar
problem för humlorna. Humlorna placeras på åkern/i fruktträdgården så snart
blomningen har börjat.
• Innehåller tre samhällen med drottning
och totalt omkring 350–400 humlor.
• Humlorna är idealiska pollinerare på
jordgubbs- och fruktodlingar.
• Tripol-humlorna arbetar när utetemperatur är över 8 °C.
• Tripol-bona måste skyddas från direkt
solljus och regn.
• Humlor pollinerar aktivt också vid sämre väderleksförhållanden

Enzicur bör först provas på en liten yta för att man
ska upptäcka eventuella skadeeffekter. Rosor är till
exempel känsliga mot Enzicur och kan därför inte behandlas med det.
www.enzicur.com
www.koppert.com

KoppertS SUPERORGANISMER
Swirski-Mite (Amblyseius swirskii) har visat sin överlägsna effekt vid bekämpning av trips och mjöllöss på
både grönsaker och prydnadsväxter. Odlare av framför
allt växthusgurkor har haft stor hjälp av Swirski-Mite mot
skadedjur. Produkten används i påsar vid förebyggande
bekämpning: en påse vid var tredje planta. Behandlingen upprepas efter 5–6 veckor. En normal gurkgröda med
cirka 10–12 skördeveckor klarar sig ofta utan ytterligare
bekämpningsåtgärder om inte växhuset varit kontaminerat i början av odlingen. En annan av Swirski-Mites styrkor är dess sidoeffekt på växthusspinnkvalster – denna
storätare äter även annat än delikatesser. Swirski-Mite
fungerar även mycket bra på krukväxter som cyklamen
och julstjärna samt snittblommor.

Mirical (Macrolophus caliginosus) äter
glupskt mjöllöss i alla utvecklingsstadier (även Bemisia) samt växthusspinnkvalster, trips, fjärilsägg och i viss mån
bladlöss. Den fruktade Tuta absoluta
ingår också i Miricals kost. Mirical är
en nyttoorganism som främst används
på tomater. Sprid ut Mirical direkt efter
planteringen. Rekommenderad mängd
är 1 st/m2, mata med Entofood för att
påskynda utvecklingen. Mirical fungerar även vid ljusodling. Då kan man
höja dosen från den rekommenderade
grunddoseringen.

Mer information:
www.allaboutswirskii.com
www.koppert.com

Spical-Plus

Spical-Plus (Neoseiulus californicus, tidigare Amblyseius californicus) är ett utmärkt val vid förebyggande
bekämpning av växthusspinnkvalster. Levereras i påsar.
Häng en påse vid var tredje planta. Därmed är rovkvalstren Spical redo om och när spinnkvalstren vaknar ur
sin vintersömn på våren. Spical-Plus passar även bra till
förebyggande bekämpning, och får man syn på växthusspinnkvalster tillsätter man rovkvalstret Spidex (Phytoseiulus persimilis) för att hjälpa till med bekämpningen.

Mini-Airbug

Mini-Airbug är avsedd för effektiv spridning av bekämpningsorganismer. Mini-Airbug snabbar upp spridningsarbetet och organismerna fördelas jämnt och skonsamt
bland grödan. Maskinen levereras med olika spridningskärl för olika organismer. Maskinen kan också användas
för att sprida olika organismer på samma gång.

HÅL L B A Ra
MÅN GÄ TA R E N
macro- mite
Macro-Mite, Macrocheles robustulus, ett nytt rovkvalster som lever i marken, har nu lanserats. MacroMite är större än rovkvalstren Hypoaspis och har därför också mycket större aptit. Macro-Mite äter många
olika små insekter som lever under marken och deras ägg, larver och puppor. Trädgårdsmästare gynnas mest av att sorgmyggornas och vattenflugornas
larver och tripsens puppor hamnar i en annan mun.
Vid bekämpning av trips är Macro-Mite ett bra tillägg
till tripsrovdjuren i grödan.
Macro-Mite lever alltså i marken, i ett organiskt växtunderlag. Den tycker inte om inaktiva växtunderlag.
Eftersom Macro-Mite är en insekt som lever under
marken tål den behandling med bekämpningsmedel
mycket bättre än organismer som lever i grödan. Naturligtvis ska man vara försiktig med bekämpningsmedel vid biologisk bekämpning.
Odling av prydnadsväxter: cyklamen, julstjärna,
krukgerbera, krukros, snittros och -gerbera i torvunderlag eller utspridd i fuktig jord vid stenullsodling o.s.v.
Grönsaksodling: fungerar bra i torvunderlag. I odling med inaktiva substrat placeras Macro-Mite i växthusbotten där fukt förekommer. Fuktiga bordsunderlägg vid grönsaksodling i krukor.
Sprid ut rovkvalstren Macro-Mite 250 st/m2 så snart
odlingen har påbörjats. Vid gynnsamma förhållanden
bildar Macro-Mite ett permanent bestånd och bekämpar aktivt skadedjur under hela växtperioden. MacroMite är 0,6–0,8 mm stora, vilket gör dem lätta att se
med förstoringsglas eller mikroskop. Det är roligt att
följa organismerna.

Aphipar-M,
N YHE T VI D
ETT NYTT VAP E N
POL L I N E RI NG
V I D B E K Ä M P N I N G AV – M I N I POL
S M Å BL A DL Ö SS
Kopperts sortiment kompletteras nu med
En nyhet från Koppert är Aphidius matricariae, handelsnamn Aphipar-M. Såsom namnet avslöjar är denna
organism en nära släkting till vanliga Aphipar (Aphidius
colemani), men något större.
Vid bekämpningen attackerar den i praktiken samma
bladlusarter som Aphipar: tobaksbladlus (Myzus persicae nicotianae) och persikabladlus (Myzus persicae
persicae), d.v.s. något mindre bladlöss. Aphipar-M
parasiterar oerhört snabbt och länge, vilket ger en
mycket bra bekämpningseffekt. Den är ett bra tillägg
till Aphipar och Ervipar.
För att kunna välja rätt bekämpningsorganism måste man identifiera bladlusarten. Erfarenhet har visat
att stora bladlöss (cirka 2 mm) bekämpas bäst med
Ervipar och små (cirka 1 mm) med Aphipar. Nu lönar
det sig att använda Aphipar-M användas som stöd för
Aphipar.

humleboet Minipol för små växthus.
Minipol är effektiv och livskraftig. Den bevarar sin pollineringseffekt i 4–7 veckor,
beroende på förhållandena.
Växthusrekommendationer
för Minipol:
Tomat:
200–750 (1000) m2
Jordgubbe: 400–750 m2
Hallon:		 400–750 m2
Humlan är den bästa pollineraren, den arbetar noggrant och tar inte ledigt. Skörden ökar med 10–30 procent, fruktens
vikt ökar, frukterna är fastare och det blir
färre missbildade frukter.
Nu kan även små växthus dra nytta av de
flitiga humlorna.

Macrocheles robustulus

Koppert har
de bästa
humlorna!

Nyheter!

N atupol – HUMLOR VID
V IN T E RO DL I NG
Koppert och Schetelig har uppdaterat
sina h u mleanvisningar fö r vintern .
N otera f ö ljande tips.
• Placera bona nära huvudgången, gärna högst 2 meter
från bädden så att boet är lätt att kontrollera och så att
humlorna lätt hittar dit.
• Göm inte boet i mitten av bladmassan.
• Man kan stapla högst tre bon på varandra. Även då ska
flygöppningarna vara riktade åt olika håll.
• Placera inte boet direkt intill värmerören.
• Boet ska ligga vågrätt, så att humlorna lätt kan nå sockervattnet i boet.
• Öppna boet tidigast ½–1 timme efter att det placerats
i växthuset.
• Växthusets koldioxiduttag ska vara minst två meter
från boet.
• Håll boet öppet kl 10.00 (11.00)–14.00 i oktober–februari.

• Normalt sett pollinerar humlorna öppna blommor
i växthuset inom 1,5 timmar.
• Värmegardinerna måste vara öppna när humlorna
flyger. Man har upptäckt att de försämrar humlornas flygning.
• Snö på växthusets tak eller snöfall kan försämra humlornas flygning.
• Vid en luftfuktighet på 80–85 procent släpper inte
frömjölet från blomman, så fuktigheten måste vara
lägre.
• Rekommenderad mängd på vintern är 1 bo / 1 000 m² /
vecka.
• Koppert säljer Wireless Beehome System, en automatisk humlebo öppnare.
Mer information: Sune Gullans +358 40 587 7939

Nyttoorganismer från Koppert
f ör ett lyckat v ä x tskydd
www.koppert.com
Produkt handelsnamn

Latinskt namn

Objekt

Spidex

Phytoseiulus persimilis

växthusspinnkvalster

Mirical

Macrolophus caliginosus

växthusspinnkvalster

Spidend

Feltiella acarisuga

växthusspinnkvalster

Spical

Neoseiulus californicus

växthusspinnkvalster

Swirski-mite

Amblyseius swirskii

växthusspinnkvalster

Swirski-mite

Amblyseius swirskii

mjöllus

En-Strip

Encarsia formosa

mjöllus

Ercal

Eretmocerus eremicus

mjöllus

Enermix

Encarsia + Eretmocerus

mjöllus

Mirical

Macrolophus caliginosus

mjöllus

Entofood

Tilläggsföda för Macrolophus

Mycotal

Verticillium lecanii

Addit

Tilläggsämne för Mycotal

Macro-Mite

Macrocheles robustulus

trips

Mirical

Macrolophus caliginosus

trips

Swirski-mite

Amblyseius swirskii

trips

Thripex

Amblyseiulus cucumeris

trips

Thripor

Orius laevigatus

trips

Entomite

Hypoaspis aculeifer/miles

trips

Aphipar

Aphidius colemani

löss

Aphipar-M

Aphidius matricariae

löss

Aphidend

Aphidoletes aphidimyza

löss

Syrphidend

Episyrphus balteaus

löss

Aphidalia

Adalia bipunctata

löss

Aphilin

Aphelinus abdominalis

löss

Chrysopa

Chrysoperia carnea

löss

Cryptobug

Cryptolaemus

löss

Ervibank

Lusbank

Minex

Dacnusa + Diglyphus

minerare

Minusa

Dacnusa sibirica

minerare

Miglyphus

Diglyphus isaea

minerare

Diminex

Dacnusa + Diglyphus

minerare

Macro-Mite

Macrocheles robustulus

sorgmyggor

Entonem

Steinernema feltiae

sorgmyggor

Entomite

Hypoaspis aculeifer/miles

sorgmyggor

Capsanem

Steinernema carpocapsae

fjärilslarv

Tricho-Strip

Trichogramma evanescens

fjärilslarv

Feromon fällor och kapslar
Rotstimulans för samtliga växter

Enzicur

Mjöldaggsbekämpning, försökstillstånd

Lurem-TR

Doftpåse för blåfällor, tripskontroll

Blåa fällor
Gula fällor
Mini-Airbug

För spridning av nyttodjur

Förstorningsglas
Knowing and recognizing

Upslagsverk för nytto- och skadedjur

Field quide

Guide för igenkänning på fällor

Humlebon

Minipol, Natupol S, Natupol N, Natupol E, Tripol

Det oberoende holländska forskningsinstitutet DLV
Plant har gjort en undersökning bland holländska användare av Macrolophus. www.dlv.nl
Marknadsandel för Macrolophus
Koppert 52 %
Biobest 30 %
Odlaren känner inte till ursprunget 7 %
Syngenta 5 %
Övriga 6 %
Användarna är nöjda med Macrolophus effekt
Koppert 58 %
Syngenta 38 %
Biobest 32 %
Macrolophus hittades i grödan inom
den planerade tiden
Koppert 92 %
Biobest 78 %
Syngenta 57 %
Undersökningen visar att Kopperts Macrolophus har
en mycket bra effekt på tomatgrödor. Macrolophus
(handelsnamn Mirical) har betydligt mycket lättare att
etablera sig i grödan om man även matar med Entofood. 100 g Entofood räcker till en yta på 2 500 m2.

mjöllus

fjärilslarv

Trianum

M acrolophus
AV B E VI SAT
HÖG KVAL I T E T

BESTÄLLNINGS- OCH
LEVERANSTIDER:
HUMLOR ska beställas senast måndagen innan
önskad leveransvecka.
BEKÄMPNINGSORGANISMER ska beställas senast
torsdagar för leverans följande måndag. Leveransen
av humlor och bekämpningsorganismer kan slås ihop
eftersom beställningstiden för humlor bara är några
dagar tidigare.
BESTÄLLNING OCH LEVERANS
Niina Jokinen, tel. +358 9 85 206 229,
niina.jokinen@schetelig.com
Kurt Gullström, mobil +358 400 267 870 (Närpes),
kurt.gullstrom@schetelig.com
RÅDGIVNING
Sune Gullans, mobil +358 40 587 7939
Jarmo Lemström, mobil +358 400 202 029

www.schetelig.com • säljtjänst (Vanda) (09) 852 061
Vanda (09) 852 061, fax (09) 854 3839 • Åbo (09) 852 061, fax (02) 236 3225 • Närpes 0424 462 600, fax (06) 224 3032

