
Torjuntaeliöiden levitysmäärät sisätiloissa, lasitetuilla parvekkeilla ja pienkasvihuoneissa

KASVINTUHOOJA

Vihannespunkki

Ripsiäinen 

 
 

KANTOAINE

Puupuru  

Vermikuliitti

Lese ja vermikuliitti

Pieni pussi, jonka sisällä 
lese ja vermikuliitti

Tattarinkuori

Puupuru                              

KÄYTTÖTAPA

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja. 

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja.

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja.

Ripustetaan kasvustoon. 
Pienillä kasveilla voidaan 
sijoittaa myös kasvin tyvelle 
nojaamaan.
 

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja.

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja

TORJUNTAELIÖ

Ansaripetopunkki 

Kalifornianpetopunkki

Ripsiäispetopunkki

Ripsiäispetopunkkipussit

Kesärikkalude

Amblyseius swirskii  
-petopunkki

PAKKAUSKOKO JA 
LEVITYSMÄÄRÄ

· 1000 kpl/50 ml pullo 
alle 40 kasville · 2000 kpl/
250 ml pullo 40–100 kasville 
· Pahoissa saastunta-
tapauksissa enemmän

· 2000 kpl/125 ml hylsy 
alle 100 kasville 
· Pahoissa saastunta-
tapauksissa enemmän

· 10 000 kpl 125 ml hylsy 
alle 30 kasville · 25 000 kpl 
0,5 l hylsy 30–80 kasville 
· 50 000 kpl 1 l hylsy 
yli 100 kasville

10, 50, 100 pussia/erä. 
Jokaiselle isommalle 
kasville olisi hyvä varata 
oma pussi. Pienemmät 
kasvit (kasvien koosta 
riippuen 2–20 kasvia) 
voivat jakaa saman pussin. 
Kasvien tulee olla lehti-
kosketuksissa toisiinsa.

500 kpl/250 ml pullo. 
500 kpl riittää hyvin yhden 
tilan/kodin/pienkasvihuo-
neen kertalevitykseen.

· 10 000 kpl/hylsy 
alle 50 kasville                                  
· 25 000 kpl/hylsy 
yli 50 kasville

HUOMIOITAVAA

Pidä pullo viileässä, vaakatasossa, ennen levitystä, jotta 
ansaripetopunkit pysyvät tasaisesti kantoaineen joukossa. 
Uusintalevityksiä tarpeen mukaan. 

Kalifornianpetopunkit soveltuvat parhaiten ennakkotorjun-
taan sekä tukemaan ansaripetopunkkien torjuntaa. Niitä 
voidaan käyttää myös kuumalla kelillä, sillä ne pitävät 
lämmöstä enemmän ja pärjäävät kuivemmassa, kuin ansa-
ripetopunkit.

Kotioloissa petoja on hyvä levittää reilusti. Uusintalevityk-
siä tarpeen mukaan.

Uusintalevityksiä tarpeen mukaan. Pussissa on valmiiksi 
reikä, josta pedot liikkuvat hiljalleen kasveille. Pusseja ei 
tarvitse avata! Petopunkkipussit eivät sovellu käytettä-
väksi kaikille viherkasveille, sillä liiallinen ilmankosteus 
ja korkea lämpötila saattavat saada petopunkeille evääksi 
pakatut ruokapunkit lisääntymään.

Kesärikkaluteet syövät kaikkia ripsiäisten kehitysvaiheita.  
Suosittelemme levitystä vain suljetuissa olosuhteissa, 
kuten lasitettu parveke, kasvihuone tai sisätilat.

Swirskii-petopunkit eivät sovellu käytettäväksi tomaatilla 
tomaatin karvojen vuoksi eivätkä samaan aikaan ripsiäis-
petopunkkien kanssa.
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Torjuntaeliöiden levitysmäärät sisätiloissa, lasitetuilla parvekkeilla ja pienkasvihuoneissa

KASVINTUHOOJA

Kirva

Jauhiainen

Villakilpikirva

Harsosääski

 
 

KANTOAINE

Vainokaiset putkilon sisällä 
ilman kantoainetta 

Tattarinkuori

Paperisilppu

Kotelot on liimattu pienille 
pahvikorteille. 

Puupuru

Paperisilppu

Turve ja vermikuliitti

Savi

KÄYTTÖTAPA

Asetetaan tikun avulla kas- 
vuston läheisyyteen. Putki-
lon korkki avataan ja vaino-
kaiset lentävät itse ulos.

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja.

Purkin kansi avataan lähellä 
kasvustoa. Eliöt lentävät 
purkista itse kasveille.

Jauhiaiskiilukaiskortit ripus-
tetaan kasvustoon, korteis-
sa olevan koukun avulla.

Levitetään kantoaineessa 
kasvien lehdille. Apuna voi 
käyttää BioBoxeja.

Purkin kansi avataan lähellä 
kasvustoa. Eliöt lentävät 
purkista itse kasveille.

Levitetään pieniin kasoihin 
kasvualustan pinnalle.

Levitetään kasteluveden mu- 
kana suoraan kasvualustaan. 

TORJUNTAELIÖ

VerdaProtect-putkilo

Harsokorennon toukka

Kaksipistepirkko

Jauhiaiskiilukainen

Amblyseius swirskii -peto-
punkki

Amerikanleppäpirkko

Harsosääskipetopunkki

Isosukkulamato

PAKKAUSKOKO JA 
LEVITYSMÄÄRÄ

1 putkilo/huone 
(max. 200 m2)

500 kpl/250 ml pullo 
alle 100 kasville

· 30 kpl aikuisia/purkki alle 
50 kasville · 100 kpl aikui-
sia/purkki yli 50 kasville

1 500 kpl/25 korttia 
(60 kiilukaista/kortti) 
alle 100 kasville

· 10 000 kpl/hylsy alle 50 
kasville · 25 000 kpl/hylsy 
yli 50 kasville 

· 50 kpl purkki alle 50 
kasville · 100 kpl/purkki 
yli 50 kasville

· 5 000 kpl (0,5 l) alle 30 
kasville · 10 000 kpl (1 l) 
30–60 kasville · 25 000 kpl 
(1 l) yli 60 kasville

· 10 miljoonaa riittää 
noin 10 m2:lle (kotioloissa 
yksi miljoona/m2:lle)                                                            
· 50 miljoonaa riittää noin 
50 m2:lle

HUOMIOITAVAA

Uusi putkilo 3 viikon välein, kunnes kirvatilanne on 
hallinnassa. Tarvittaessa tehosta torjuntaa muilla kirva-
torjuntaeliöillä.

Harsokorennon toukat ovat hyvin pieniä ja piiloutuvat 
kantoaineen joukkoon sekä kasvustoon. Kotioloissa petoja 
on hyvä levittää reilusti. Uusintalevityksiä tarpeen mukaan.

Torjunta vain suljetuissa olosuhteissa (lasitettu parveke, 
kasvihuone, sisätilat)

Torjunta vain suljetuissa olosuhteissa (lasitettu parveke, 
kasvihuone, sisätilat)

Swirskii-petopunkit eivät sovellu käytettäväksi tomaatilla 
tomaatin karvojen vuoksi eikä samaan aikaan ripsiäispeto-
punkkien kanssa.

Torjunta vain suljetuissa olosuhteissa (lasitettu parveke, 
kasvihuone, sisätilat). Amerikanleppäpirkot eivät kestä 
säilytystä jääkaapissa.

Jos harsosääskiä on runsaasti, suosittelemme suurempaa 
pakkauskokoa.

Veteen liotettu sukkulamatoseos ei kestä säilytystä, käytä 
se välittömästi! Sukkulamatoja voidaan käyttää saman-
aikaisesti harsosääskipetopunkkien kanssa.
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