Apputeksnēšanas stratēģija
Kultūras

Lietošanas devas

Ieguvums no kamenēm

Āboli

2-3 Multistropi ( TURBO )/ha
3-4 Bi-stropi (TURBO )/ha

Labāka apputeksnēšana pie
zemām temperatūrām

Aprikozes

2-3 Multistropi (TURBO)/ha

Uzlabota augļu aizmešanās

Mellenes
(zemās krūmmellenes)

3-10 Multistropi /ha
4-15 Bi-stropi /ha

Vairāk augstvērtīgu ogu

Krūmmellenes
(augstās, vairogu zilenes)

3-5 Multistropi (TURBO)/ha
5-8 Bi-stropi (TURBO)/ha

Labāka ogu aizmešanās, lielākas,
izlīdzināta izmēra ogas

Kivi

3 Multistropi (TURBO )/ha
3 Multistropi Flying Doctors® /ha

Lielāks augļu svars un kvalitāte

Melones

3-4 Multistropi /ha

Labāka apputeksnēšana pie
zemām temperatūrām

Persiki

2-3 Multistropi (TURBO)/ha
3-4 Bi-stropi (TURBO)/ha

Labāka augļu aizmešanās

Bumbieri

3 Multistropi (TURBO )/ha
3 Multistropi Flying Doctors® /ha

Labāka augļu kvalitāte

Plūmes

2-3 Multistropi ( TURBO )/ha
3-4 Bi-stropi (TURBO )/ha

Labāka augļu aizmešanās

Avenes

3-10 Multistropi /ha
4-15 Bi-stropi /ha

Vairāk augstas kvalitātes ogu

Jāņogas/upenes un
citas ogas

3-6 Multistropi /ha

Vairāk augstas kvalitātes ogu

Sēklaudzēšana
(saulgriezes, rapsis)

Konsultēties pie Biobest konsultanta

Lielākas un smagākas sēklas

Zemenes (atklātā laukā)

3 Multistropi /ha

Vairāk augstas kvalitātes ogu

Zemenes (tuneļos)

Uz 50 metriem:
1 Mini strops vai Medium strops
50-100 metriem:
1 Premium strops

Vairāk augstas kvalitātes ogu

Saldie ķirši

4-6 Multistropi ( TURBO )/ha

Labāka augļu aizmešanās

Devas var mainīties atkarībā no augu šķirnes un citu apputeksnētāju pieejamības. Arī pieejamo stropu veidi dažādās
valstīs var mainīties. Vairāk par stropu pieejamību un lietošanas devām uzziniet no sava Biobest konsultanta.

LAUKA KULTŪRU
APPUTEKSNĒŠANA
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Bioloģiskās sistēmas ilgtspējīgai kultūraugu apsaimniekošanai!

Augļkopībā apputeksnēšana ir veiksmes atslēga.
Medusbišu un citu apputeksnētāju trūkuma dēļ, audzētājiem ir jābūt gataviem
adekvāti risināt apputeksnēšanas jautājumus.
Un pat, ja arī ir pieejamas medusbites, kameņu izmantošana ir pareizais lēmums, lai
nodrošinātu optimālu augu apputeksnēšanu.
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Šajā brošūrā ir sniegts pārskats par dažādiem kameņu stropiem, kas paredzēti āra apputeksnēšanai.
Lai kur jūs būtu, neatkarīgi kādus augus audzējat, Biobest palīdz jums āra kultūru apputeksnēšanā.
Bombus terrestris

Kameņu
skaits

Apputeksnēšanas
aktivitāte
Multistrops TURBO

Biogluc® barības
daudzums
iepakošanas laikā

4 nedēļas

+600

3 x 2,1 kg

4-6 nedēļas

+330

3 x 2,1 kg

4-6 nedēļas

+330

3 x 2,1 kg

Bi-strops TURBO

4 nedēļas

+400

4 x 0,144 kg

Bi-strops

4-6 nedēļas

+220

2 x 0,144 kg

TURBO strops

4 nedēļas

+200

2,1 kg

Premium strops*

6-8 nedēļas

+110

2,1 kg

6-8 nedēļas

+80

2,1 kg

4-6 nedēļas

+80

2,1 kg

6-8 nedēļas

+110

2,1 kg

Mini-strops

3-4 nedēļas

+30

1,5 kg

Super Mini-strops

4-5 nedēļas

+30

1,5 kg

Multistrops

*

Multistrops Flying Doctors

Standarta strops

®

*

Vidējais strops *
Flying Doctors

®

strops

* Putekšņu barotava ir pieejama kā papildus iespēja ilgstošas transportēšanas laikā.

Dažādas stropu konstrukcijas
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Bi-strops ir aprīkots ar nelielu Biogluc® barības trauku. Mazais barības
trauks ir ne tikai priekšrocība transportējot, bet tas arī stimulē kameņu
aktivitāti kultūrās, kas labi izdala nektāru, piemēram, lielākajā daļā ābeļu
šķirņu un krūmmellenēs. Kamenes izlido, ne tikai, lai vāktu ziedputekšņus,
bet arī pēc nektāra. Augos, kas nepietiekami izdala nektāra, Bi-stropu nav
ieteicams izmantot.
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Karto

Mūsu standarta produktos iekštelpām, mēs izmantjam augstas kvalitātes
kartonu zaļā un violetā krāsā.
Produkts ir piemērots arī izmantošanai ārpus telpām, ja vien to pareizi
pasargā no lietus (piemēram, nosedzot ar polistirola plāksni) un lietojot
to salīdzinoši maigās temperatūrās.

JAUN

Iepazīsties – TURBO stropi

UMS!

Mēs piedāvājam dažāda izmēra kameņu saimes, vadoties pēc kameņu
skaita saimē. Tas dod iespēju audzētājam izvēlēties apputeksnēšanas
periodam atbilstoša izmēra saimi un nodrošināt augiem optimālu
apputeksnēšanu.
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Doc
Flying

Papildus mūsu esošajam saimju klāstam, Premium, Standarta, Medium
un Mini stropam, Biobest ir ieviesis jauna tipa stropu: TURBO stropu.
Lauka kultūrām ar īsu ziedēšanas periodu un augstu ziedēšanas
intensitāti, tiek piedāvāti TURBO stropi: Multi-strops TURBO,
Bi-strops TURBO un TURBO strops, kas nodrošina lielāku darba kameņu
skaitu salīdzinājumā ar mūsu standarta saimēm. Tas garantē tūlītēju
apputeksnēšanu, uzreiz pēc stropu izvietošanas laukā. Lielākajā daļā
lauku kultūru īsāks garantētās aktivitātes periods (4 nedēļas) nav
ierobežojums, izņemot to, ka audzētāji pārvieto stropus starp dažādām
šķirnēm un/vai kultūrām.

Tradicionālais Biobest Multi-strops ir zelta standarts aizsardzībai pret lietu un
pazeminātu temperatūru. Multi-strops piedāvā stabilu māju 3 kameņu
saimēm. Trešās saimes skreja atrodas stropa aizmugurē. Multi-strops ir
aprīkots ar pilnu Biogluc® barības trauku katrai saimei. Biogluc® rezervuāra
noslēgšana ir ieteicama kultūrās, kas bagātīgi izdala nektāru.

TURBO SAIME



Vairāk darba kameņu



Aktīvi strādā sākot ar 1. dienu



Aktīva vismaz 4 nedēļas

®

Flying Doctors® strops ir balstīts uz patentētu Biobest inovāciju. Kameņu
saime, kas ir pieejama standarta kartona kastē vai Multi-stropā, ir aprīkota
ar pulvera dispenseri.
Ja dispenseris ir pildīts ar putekšņiem vai citu pulveri, kamenes to pārnesīs
uz ziediem. Lieliski rezultāti tiek iegūti ar iepriekš savāktiem putekšņiem
kivi, bumbieru un ķiršu kultūru apputeksnēšanā. Tā ir gudra alternatīva
citām apputeksnēšanas metodēm, piemēram, appute ar rokām, mitru vai
sausu putekšņu pūšanai. Šobrīd tiek arī izstrādātas metodes, kā ar Flying
Doctors® izplatītu biopesticīdus specifisku slimību gadījumā.

