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חברת ביו-יום משווקת את המגוון הגדול ביותר בעולם של תרכובות פרומונים לניטור ולכידת מזיקים באיכות מעולה!
יותר מ  200פרומונים זמינים במלאי ובנוסף ,פיתיונות מותאמים אישית ניתנים לייצור לפי בקשת הלקוח .בקרת האיכות
הקפדנית של היצרן מבטיחה מוצר באיכות הגבוהה ביותר .פרומונים הינם תרכובות טבעיות הנפלטות על ידי צמחים
ובעלי חיים כדי לעורר התנהגות  /תגובה פיזיולוגית באורגניזמים אחרים .פרומונים משמשים חרקים על מנת למצוא
חברים אחרים מאותו מין ו/או להזדווגות .המוצר אותו משווקת ביו-יום משחרר את ריח הפרומון כדי למשוך את הזכר אל
המלכודת בה הוא ייתפס .המשיכה הינה סלקטיבית למין הספציפי אותו מעוניינים ללכוד .הפרומונים אותם משווקת
ביו-יום זהים לפרומונים טבעיים ואינם רעילים .מה שהופך אותם בטוחים לשימוש במגוון רחב של יישומים .מלכודות
הפרומונים צריכות להיות ממוקמות בגובה המתאים למין הספציפי של המזיק .לדוגמא ,ללכידת מינים מסוימים של
חיפושיות יש לקבור את המלכודות באופן חלקי בקרקע ואילו על מנת ללכוד עשים מסוימים המלכודות חייבות להיות
ממוקמות בחלק העליון של חופת העץ .מספר החרקים הנלכד בכל שבוע )או יום( מספק מידע לגבי צפיפות האוכלוסייה
וגידולה .מלכודות הפרומונים יכולות לסייע בקביעת העיתוי האופטימלי לביצוע פעולות ההדברה.

)חנוך סייף(

פרומונים:
ניתן להזמין מתוך מגוון רחב של
פרומונים ולקבלם בתוך זמן קצר
מההזמנה.
בין השאר זמינים הפרומונים הבאים:
זבוב הפירות הים תיכוני )Ceratitis
(capitata Trimedlure
אשכול )(Lobesia botrana

עש
סס נמר )(Zeuzera pyrina
עש תפוח )Cydia pomonella
(Laspeyresia

חדקונית הדקל האדומה
)(Rhynchophorus ferrugineus
טוואי התהלוכה )Thaumetopoea
(pityocampa

עש התפוח המדומה

)Thaumatotibia

(Cryptophlebia

עש המשמש
זחל וורוד )(Pectinophora gossypiella
)(Anarsia lineatella

מלכודות:
 1דלתא שקופה ) – (dttמלכודת שקופה זו מגיעה באריזה של  10מלכודות .לוחיות הדבק זמינות בנפרד באריזות של
 20כדי להשלים את המלכודת .לוחיות אלו עשויות מ  PVCומכילות דבק באיכות גבוהה שאינו מתייבש.
 2דלתא לבנה ) – (dtwמלכודת לבנה זו הבנויה מפוליפרופילן גדולה וחזקה יותר מהמלכודת השקופה .למלכודת זו
משטח דביק גדול יותר ולכן היא מתאימה ללכידת חרקים גדולים יותר .מלכודת זו נמכרת ביחידות בודדות וכל מלכודת
מכילה משטח דבק אחד ומתלה .לוחיות דבק נוספות להחלפה ניתנות להזמנה בנפרד.
 3מלכודת עשים ) – (Unitrapללכידת חיפושיות ועשים כוללת משפך ,מכסה ,דלי ,כלוב ירוק )לפרומון( וזמינה בכמה
שילובי צבעים )צהוב ,ירוק ,שקוף(.
 4מקפיל  -מלכודת זבובי פירות ,צרעות ,זבובים ) – (McPhailמלכודת משפך הפוכה שנועדה ללכוד חרקים המעדיפים
להיכנס מלמטה .כאשר החרק יגיע מתחת למלכודת הוא יעוף לכיוון האור ויילכד .מכיוון שהחרקים לא יעופו כלפי מטה
הם לא יוכלו לצאת מהמלכודת .מלכודת זו מיועדת לשימוש עם מים ודטרגנט כקוטל .יש לנקות את המלכודת באופן
שגרתי לתוצאות מיטביות.
 5מלכודת זבוב הים התיכון ) – (fftמשמשת ללכידת זבובי פירות ,כולל סוגי  Ceratitisו .Bactrocera
מלכודת זו מכילה משפך תחתון הפוך ושלושה חורי כניסה.
 6מלכודת חדקונית הדקל האדומה )– (Red Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus
משמשת לניטור חרק מזיק זה 2-4 .מלכודת ל 10 -דונם הראו יעילות מספקת לניטור החדקונית.
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כדי לקבל תוצאות אמינות יש להחליף
את הפרומון כל  4-8שבועות בהתאם
לתנאי הסביבה.
טמפרטורה גבוהה ,אור שמש ישיר ורוח
יקטינו את תוחלת החיים של הפרומון.
השתמש ב  2-4מלכודות ל 10-דונם
על מנת לקבל אומדן מדויק של
אוכלוסיית החרקים.
הפרומונים חייבים להיות מאוחסנים
באריזה האטומה המקורית שלהם ,רצוי
במקפיא ) (-20°Cאו במקרר )(4-6°C
עד לשימוש .לפני הפתיחה יש לאפשר
לפרומונים להגיע לטמפרטורת החדר
באריזה המקורית .בעת השימוש אנו
ממליצים לשטוף ידיים או להחליף
כפפות כאשר עובדים עם פרומונים
שונים על מנת למנוע זיהום צולב
פוטנציאלי.

