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MIA MATIA ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύστημα εξαερισμού

Αφαιρέστε το πλαστικό 
κουτί της κυψέλης     

Ανοίξτε το δοχείο 
Biogluc®  

Τοποθετήστε πίσω 
το πλαστικό κουτί της 

κυψέλης 

Πιέστε ελαφρά το 
πλαστικό κουτί της 

κυψέλης στην σωστή 
θέση

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
Έχετε αγοράσει μια ποιοτική κυψέλη της Biobest, της εταιρίας η οποία πρωτοστάτησε 
στην παραγωγή και εμπορία βομβίνων από το 1987. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν 
τον οδηγό ορθής χρήσης, και οι βομβίνοι μας θα κάνουν εξαιρετική δουλειά για την 
επικονίαση (γονιμοποίηση των ανθέων) της καλλιέργειάς σας. Χρειάζεστε τυχόν 
επιπλέον συμβουλές; Απλά επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (L. 
Lambrou Agro ltd).

Σιγουρευτείτε πως το δοχείο γλυκόζης Biogluc® είναι ανοικτό. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
όπως φαίνονται παρακάτω, για να ανοίξετε το δοχείο γλυκόζης Biogluc®.
ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά το άνοιγμα του δοχείου γλυκόζης Biogluc® βεβαιωθείτε πως 
δεν θα σπρώξετε προς τα μέσα το φυτίλι. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη τροφοδοσία γλυκόζης.

Σύστημα ανοίγματος 
κυψέλης "bee lock"



ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΟΜΒΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4  Σε θερμοκρασίες πάνω από 26°C προτείνεται η χρήση του ειδικού συστήματος 
εξαερισμού της κυψέλης μας. Παρακαλώ ακολουθήστε τις εικονοποιημένες 
παρακάτω οδηγίες για το στήσιμό του:

3 Οι βομβίνοι δραστηριοποιούνται άριστα όταν στο 
θερμοκήπιο επικρατούν οι παρακάτω συνθήκες:

 Θερμοκρασία: 8°C – 32°C και Σχετ. Υγρασία: 50-
80%

2 Αποφύγετε επιβλαβή φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και ορμόνες πριν την τοποθέτηση της 
κυψέλης και καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης της. 
Για ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, 
συμβουλευτείτε την λίστα παρενεργειών της 
Biobest (“Side Effect List”) στο www.biobestgroup.
com ή επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της 
εταιρίας μας (L. Lambrou Agro ltd) και τους κατά 
τόπους γεωπόνους συνεργάτες μας .

1 Αποφύγετε ανοίγματα στην κάλυψη του θερμοκηπίου σας. Δίχτυα κάλυψης στις 
πόρτες και στα παράθυρα είναι προτεινόμενα.



ΠΟΥ / ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ 
ΚΥΨΕΛΗ

  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ 
ΚΥΨΕΛΗ

6 Μην τοποθετείτε τις κυψέλες κοντά σε εξόδους CO2 (διοξειδίου του άνθρακα).

5 Προστατέψτε την κυψέλη από τα μυρμήγκια, δημιουργώντας φυσικά εμπόδια 
γύρω από αυτήν (π.χ χρήση γράσου).

4 Προστατέψτε τις κυψέλες από την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως.

3 Τοποθετήστε τις κυψέλες σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 5 μέτρων από τον 
διάδρομο. 

1	 Διαμοιράστε ομοιόμορφα τις κυψέλες μέσα στο θερμοκήπιο. Σε γυάλινα ή πλαστικά 
θερμοκήπια χρησιμοποιήστε 1 σημείο τοποθέτησης ανά 1,5 στρέμμα. Σε πλαστικά 
τούνελ χρησιμοποιήστε 2 σημεία τοποθέτησης ανά 500 m².

2 Σιγουρευτείτε πως οι κυψέλες είναι τοποθετημένες σε οριζόντια θέση. Μην τις 
τοποθετείτε στο έδαφος και όχι πάνω από την καλλιέργεια. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “BEE LOCK” (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να κλείσετε την κυψέλη τοποθετήστε το “bee lock” 
σύστημα στην θέση που δείχνει η εικόνα.

Για να μαζέψετε τους βομβίνους τοποθετήστε το “bee 
lock” σύστημα στην θέση που δείχνει η εικόνα. Μετά από 
τουλάχιστον 1,5 ώρα οι βομβίνοι θα έχουν επιστρέψει 
στην κυψέλη.

Μετά την παραλαβή, τοποθετήστε την κυψέλη στο σωστό 
σημείο και περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά για να την 
ανοίξετε. Μην την ανοίγετε το απόγευμα. Σας συστήνουμε 
να ανοίγετε τις κυψέλες το πρωί. Για να ανοίξετε την 
κυψέλη τοποθετήστε τo “bee lock” σύστημα στην θέση 
που δείχνει η εικόνα.

Κόψτε/σχίστε το χαρτόνι πριν το άνοιγμα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ (ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ)

3 Μην σπρώχνετε προς τα μέσα ή τραβάτε προς τα έξω τυχόν βαμβάκι που βγαίνει 
έξω από το άνοιγμα της κυψέλης. Αυτό είναι μια ένδειξη πως οι βομβίνοι είναι 
πολύ δραστήριοι.

Αν η κυψέλη έχει μετακινηθεί προσωρινά 
μετά από κλείσιμο (π.χ για ψεκασμό 
κάποιου εντομοκτόνου), σιγουρέψτε την 
επανατοποθέτηση της κυψέλης στην αρχική 
της θέση και με τον ίδιο προσανατολισμό.

2 Σας συνιστούμε να μην μετακινείτε την κυψέλη μετά την τοποθέτηση. 

1 Τσεκάρετε τα τσιμπήματα στα άνθη. Ειδικά στην τομάτα, οι βομβίνοι αφήνουν 
σημάδια από τα τσιμπήματά τους στα άνθη. Τα τσιμπήματα πρέπει να ελέγχονται 
σε κλειστά άνθη. Τουλάχιστον το 70% των ανθέων πρέπει να είναι τσιμπημένα. 
Αν δεν είναι τσιμπημένα αρκετά άνθη επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα (L. 
Lambrou Agro ltd) ή τους κατά τόπους γεωπόνους συνεργάτες μας.



ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΤΣΙΜΠΗΘΩ ΑΠΟ ΒΟΜΒΙΝΟ?

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

                                                     
ΔΕΙΤΕ

www.biobestgroup.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι βομβίνοι γενικά δεν είναι επιθετικοί αλλά ήρεμοι. Μπορεί όμως, μόνο σε περίπτωση 
αυτοάμυνας, να τσιμπήσουν.Το τσίμπημα γενικά προκαλεί τοπικό πρήξιμο και φαγούρα 
τα οποία μπορεί να διαρκέσουν 1-3 ημέρες. Το πρήξιμο μπορεί να υποχωρήσει με 
την χρήση πάγου. Αν εμφανιστούν περισσότερα συμπτώματα, αυτό μπορεί να δείχνει 
ύπαρξη υπερευαισθησίας (π.χ αλλεργία). Σε αυτήν την περίπτωση ζητήστε ιατρική 
βοήθεια.

Έπειτα από 12 εβδομάδες (το αργότερο) δραστηριότητας της κάθε κυψέλης, είναι 
προτεινόμενο να απομακρύνετε την κυψέλη από το θερμοκήπιο. Η κυψέλη βομβίνων 
περιέχει πλαστικά, χαρτόνι και οργανική ύλη. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς 
κανόνες για την καταστροφή (πέταμα) της κυψέλης με τον σωστό τρόπο.



110+ Βομβίνοι
6 με 8 εβδομάδες
δραστηριότητας

    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΥΨΕΛΩΝ

Για ειδικές ανάγκες επικονίασης/γονιμοποίησης (υπαίθριες καλλιέργειες) 
διαφορετικοί τύποι κυψελών με βομβίνους μπορεί να σας είναι πιο κατάλληλοι. 

Επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα (L. Lambrou Agro ltd) ή τους κατά 
τόπους γεωπόνους συνεργάτες μας για πιο εξειδικευμένες προτάσεις

L. Lambrou Agro ltd Οθέλλου 11 | Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, 2540, Δάλι- Κύπρος   
Τηλ.: +357 22667908 | Φαξ: +357 22667157

info@lambrouagro.com.cy | www.lambrouagro.com.cy

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

PREMIUM ΚΥΨΕΛΗ STANDARD ΚΥΨΕΛΗ

80+ Βομβίνοι
6 με 8 εβδομάδες
δραστηριότητας

SUPER MINI ΚΥΨΕΛΗ

50+ Βομβίνοι
4 με 6 εβδομάδες
δραστηριότητας


