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Neudorff auttaa puutarhureita estämään kirvatartunnat 
kasvupenkeissä 
 
Neudorffin tuotteella Spruzit® Tuhohyönteisten torjuntaan voidaan kirvatartunnat 
ottaa nopeasti hallintaan. Nyt yritys on julkaissut ilmaisen verkko-oppaan, joka 
auttaa puutarhureita selviytymään kirvojen hyökkäyksestä. 
 

Uutuutena puutarhakaudelle 2021 Neudorff julkaisee yksityiskohtaisen verkko-oppaan, 

joka kattaa kaiken, mitä puutarhureiden on tiedettävä kirvoista – alkaen neuvoista 

tuholaisten ja niiden aiheuttamien vahinkojen tunnistamiseen ja kirvatartuntojen 

toteamiseen sekä kirvojen elinkaaren ymmärtämiseen tehokkaan torjunnan 

toteuttamiseksi. Opas, joka antaa vinkkejä myös kirvojen luonnollisten vihollisten 

houkuttelemiseen, on nyt saatavilla osoitteessa www.neudorff.fi/kirvat. 

 

Useiden leutojen talvien seurauksena, on Suomessa havaittu kirvakantojen kasvaneen. 

Leudon talven jälkeen kuiva ja lämmin kevät sekä alkukesä muodostavat otolliset 

olosuhteet kirvoille. Lämpimät ilmavirtaukset etelästä saattavat tuoda mukanaan 

miljardeja kirvoja, jotka aiheuttavat tuhoja marjoille, hedelmille, vihanneksille ja viljalle.   

 

Neudorffin Spruzit® Tuhohyönteisten torjuntaan tarjoaa suojan kirvoja ja monenlaisia 

puutarhatuholaisia vastaan niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, munista toukkiin ja 

aikuisiin hyönteisiin. Se soveltuu monille eri ulkokasveille sekä sisäkasveille, se on 

tehokas myös hyönteisiä, kuten hämähäkkipunkkeja, ansarijauhiaisia, ripsiäisiä, 

kilpikirvoja, villakilpikirvoja, kaskaita ja niiden toukkia sekä kovakuoriaisia vastaan. 

 

Jari Talvitie, Neudorffin suomalaisen yhtiökumppanin Vilomix Finland Oy:n 

avainasiakaspäällikkö, toteaa: "Vuosi 2020 oli ennätyslämmin Suomessa. Lauha ja leuto  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

talvi sekä lämmin alkukesä osoittivat miten nopeasti kirvakanta voi lisääntyä sopivissa 

olosuhteissa ja aiheuttaa ongelmia puutarhoissa ja viljelmillä. Ruiskuttamalla kasveja ja 

lehtien alapuolia Spruzit® Tuhohyönteisten torjuntaan -tuotteella, kunnes ne ovat märkiä, 

puutarhurit voivat nopeasti saada kirvatartunnan hallintaan. Neudorffin uusi kirvojen 

torjunnan verkko-opas auttaa ymmärtämään paremmin, kuinka nämä tuholaiset elävät, 

lisääntyvät ja vahingoittavat kasveja. Tämä voi auttaa puutarhureita tunnistamaan 

varhaisessa vaiheessa merkit tulevasta ja ottamaan tilanteen nopeasti hallintaan." 

 

Spruzit® Tuhohyönteisten torjuntaan-tuotteen luontainen tehoaine on pyretriini, 

vastuullisesti tuotettu krysanteemikukkien ainesosa. Pyretriinien nopean hajoamisen 

vuoksi tuotetta voidaan käyttää syötävien kasvien viljelyssä vielä vähän ennen 

sadonkorjuuta. Käyttövalmiin suihkeen lisäksi Spruzit® Tuhohyönteisten torjuntaan-

tuotetta on saatavana myös tiivisteenä. 

 

Lisätietoja saat osoitteesta www.neudorff.fi. Lähellä sinua olevat erikoisliikkeet näet 

osoitteesta www.neudorff.fi/jaelleenmyyjaet. 

 

Neudorff on ollut vuodesta 1854 luonnonmukaisen puutarhanhoidon asiantuntija, ja se on 

yksi harvoista yrityksistä maailmassa, joka on kehittänyt omat kasvinsuojelu- ja 

hoitoainetuotteet. Tämä keskisuuri yritys käyttää ensisijaisesti nopeasti kasvavia, 

kotimaisia raaka-aineita ja kehittää tuotteita, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän 

haittaa ihmisille, kotieläimille ja ympäristölle.  

 

Loppu. 

3.170 merkkiä 

 
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.  


