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פתרונות ביו-בי בגידול תות שדה

המותג "ביו תות - תות של בריאות"
פרויקט ההדברה המשולבת בתות שדה בישראל החל 
בשנת 1998, והוא משותף למגדלים, ענף הירקות של 
אליהו.  שדה  מקיבוץ  ביו-בי  וחברת  הצמחים  מועצת 
המזיקים  את  מדבירים  בפרויקט  השותפים  המשקים 
את  המדבירים  טבעיים  אויבים  פיזור  יד  על  בשדה 
הפיזור  כימיים.  הדברה  חומרי  ומחליפים  המזיקים 
מבוצע על סמך ניטור, שאותו מבצעים פקחים מיומנים 

שהוכשרו לכך.

ההדברה הביולוגית המשולבת הפחיתה את השימוש 
בחומרי הדברה כימיים נגד המזיקים בכ-80%!

פני  על  משתרע  המשולבת  ההדברה  פרויקט  היקף 
והתוצרת  דונמים, כאשר המשקים המשתתפים  אלפי 
נמצאים תחת פיקוח ובדיקות למציאת חומרי הדברה 

במדבקות  מסומן  הפרי  כל  בפרי. 
המיוחדות של המותג "ביו-תות" עם 
סמל הדבורה, בנוסף לשם המגדל, 

היישוב ומספר טלפון.

הפתרונות של ביו-בי
ביו אפידיוס

הינה   Aphidius colemani הטפילית,  הצרעה 
טפיל רב פונדקאי אשר תוקף מינים רבים של כנימות 
ניטור  על  נשען  האפידיוס  בצירעת  השימוש  עלה. 
רצוי  ואף  ניתן  הגידול.  בבית  עלה  כנימות  של  קפדני 
אוכלוסיות של  נצפו  עוד בטרם  מונע  בפיזור  ליישמה 
אלה  של  למציאותן  גבוהה  סבירות  קיימת  אך  כנימה 

במקום ובזמן נתון.

ביו אוריוס
המועילים  הכנסת  בעקבות  הריסוסים  הפחתת 
ברוב המקרים הדברה טבעית של תריפס  מאפשרת 
.Orius laevigatus  על ידי הפשפש המקומי אוריוס

ביו פרסימיליס
 Phytoseiulus persimilis הטורפת  האקרית 
המכונה בקיצור "ֶפרִסי" הינה טורף אקריות יעיל ומוכר 
לאקריות  הבריא  תאבונה  בשנים.  עשרות  כבר  היטב 
וכלכלי  מוצלח  לפתרון  אותה  הפך  ולביציהן  מזיקות 

לבעיית האקריות.

• האקרית הטורפת מתפקדת מצויין בגידולי תות.

הטורפת  לאקרית  ייחודית  ויישום  ייצור  שיטת   •
משפרת את מידת ההצלחה והיעילות הכלכלית.

• בעזרת האקרית הטורפת ניתן להפחית את כמות 
באופן  הקורים  אקרית  נגד  הכימיים  הריסוסים 

משמעותי ולהאריך את משך הגידול.

מוצרי ביו-תים
בממשק  המשתלב  משלים  מוצר  מציעה  ביו-בי 
ההדברה המשולבת ומהווה אמצעי נוסף להתמודדות 

עם פגעים שונים:
מיקו אפ - תכשיר מיקוריזה ייחודי המחזק את הצמח 
בסימביוזה  החיה  פטרייה  הינה  המיקוריזה  ועמידותו. 
הזנה  וחומרי  מים  לקלוט  לו  מסייעת  הצמח,  עם 
ומאפשרת לו להתמודד ביעילות טובה יותר עם עקות 
דרך  ליישום  מתאים  אפ  מיקו  הגידול.  במהלך  שונות 
השתילה.  לאחר  ליישמו  ומומלץ  ההשקייה  מערכת 
ומקטין  וחנטה  פריחה  מגביר  שדה  בתות  אפ  המיקו 

שונות בין צמחים (משפר אחידות הגידול).

האבקה טבעית
והן  בתות  טובה  האבקה  מבצעות  הבומבוס  דבורי 
משתלבות יחד עם ממשק ההדברה  המשולבת. המינון 
לב  לשים  יש  דונם.  לשני  אחת  כוורת  ליישום:  המומלץ 
שלא תהיה עודף פעילות של הדבורה על הפרח על מנת 
מומלץ  לשטח,  דבורים  הכנסת  לפני  יפגע.  לא  שהפרי 

להתייעץ באופן פרטני עם אנשי שירות השדה שלנו.
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