
 
 
 

 72006/עונה " תות של בריאות  -ביות תות "פרויקט המיתוג  –תות שדה 
 
 

המתמחה בגידול ) Bio Bee(בי -עם חברת ביו, הפרויקט הוא פרויקט משותף של המגדלים 
 .ומועצת הצמחים, .ושיווק חרקים להדברה ביולוגית בחקלאות

 . לשוק המקומי העונות האחרונות הורחב השימוש גם לתות שדה המיועד5 - ב

המבוסס על הדברה , של בריאותאמין ובטוח תות  לצרכן הישראלי תות ספקמטרת הפרויקט ל

 המזיקים המצויים על צמחי תות שדה הניזונים מ– חרקים –בים טבעיים יביולוגית באמצעות או

ובשימוש מופחת  לסביבה ולבריאות תהפרי גדל בתנאים ובשיטות ביולוגיות טבעיות הידידויו

 .ומבוקר של חומרי הדברה

ההדברה הביולוגית מבוססת על ניצול עיקרון טבעי הגורס כי לכל מזיק יש אויבים טבעיים 
שזחליהם מתפתחים ) בעיקר צרעות(וטפילים , חרקים הטורפים חרקים אחרים: התוקפים אותו

ים ההדברה הביולוגית הקלאסית היא יבוא של האויבים הטבעי. בחרק אחר ומביאים למותו
עת חלה , עם התפתחות החקלאות המודרנית. מארץ המוצא של הגידול החקלאי או של המזיק
חרק שבמקום . הופר שיווי המשקל הביולוגי, מגמה של העברת גידולים למקומות שונים בעולם
  .או במגע עם צמחים אחרים, אחד לא נחשב מזיק הפך למזיק קשה במקום אחר

 
 3שם נוסתה במשך , ההדברה המשולבת יושמה תחילה בעיקר בגידולי תות השדה שיועד ליצוא

, כתוצאה מכך הוחלט להרחיב את השימוש בה גם לתות שדה. עונות וזכתה להצלחה רבה
 . חמש שניםשם היא מיושמת מזה, המיועד לשוק המקומי

 
 את כלל מגדלי תון המחייבנבנתה על בסיס חובת הסימ"  תות -ביו " ההצטרפות לפרויקט 

 אליהו שדה מחברת המצטרפים לפרויקט רוכשים חבילההמגדלים . התות בשוק המקומי

עם המועצה על  חותמים על הסכם  המגדלים.שכוללת אויבים טבעיים ופיקוח מזיקים

בבדיקות מעבדה ,   לפיו הם מחויבים בתוכנית בקרת איכות"ביו תות "ג למותםהצטרפות

, עם סמל הדבורה"  תות–ביו "במדבקת י הדברה ובסימון אחיד על האריזה לשאריות חומר

 ).המועצה מרכזת ומפקחת על הפרויקט  (.הכוללת שם ומספר טלפון של המגדל

 לפרי בריא ןהמעוניי לתת מענה לצרכן הישראלי על מנתהמועצה פועלת באמצעות הפרויקט 

מירה על בריאות הציבור והפחתת השימוש בא לקדם מדיניות של ש, "תות –ביו " המותג . ונקי

 .רה כימיתבבהד

והם רואים חשיבות רבה במיתוג הפרי ובידולו מפרי ההצטרפות המגדלים למותג היא וולונטרית 

 . שלא מגודל בממשק ההדברה המשולבת ומפרי שמגיע מהרשות הפלשתינאית מעזה

 " של בריאות תות –ביו תות "להלן רשימת המגדלים המאושרים לשווק במותג 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נייד נוסף נייד פקס טל ישוב שם
   052-2565137     קלנסווה צאפי זיאד-אבו
   052-2432236     קלנסווה צאפי ריאד-אבו

   050-5521109     קלנסווה אבו סאפי נבהאן
   057-6677010     קלנסווה אבו שער שאקר
   050-5352645 09-8990850 09-8990850 קדימה אביאן רחמים

 052-3595046 052-2533600   09-7404276 הוד השרון אלגריסי סימה ויוסף
 054-7771759 054-7771758 09-8996556 09-8910423 קדימה אקלר אליעזר

 054-7771759 054-7771758 09-8996556 09-8910423 קדימה אקלר נתן
   050-7208263 09-8995639 09-8990687 קדימה אריאל יוסף
   050-5756695 09-7451601 09-7457203 הוד השרון בגדדי שאול

   052-8202333 09-8349374 09-8349374 קדימה בדרה אברהם
   054-6484547 09-8991153 09-8991153 קדימה בדרה שלום

   052-3608734   09-8783340 קלנסווה בוחבוח מוחמד אחמד
   052-3451782     קלנסווה בוחבוח מוחמד מחמוד

 057-6661337 054-4265824      גבעת חן  ביאן חבש
   050-7592817     נתניה ביתה הרצל
   052-2686047 09-8990007 09-8990007 קדימה בלולו רינה
   054-4482043 08-9982984 08-9982984 שדה אברהם בן חיים רונן

   057-7259735 09-7460745 97418448 גן חיים בן יוסף  אברהם
   050-5356185 02-9941830   פצאל בן עמי יובל
   054-4265830 09-7402494 09-7412423  גבעת חן  ברקאי רונן

 050-5679827 057-7264717   09-8781135 קלנסווה יהד'יוסי ג'ג
   052-2519222   09-7672273 כפר סבא גבסו יוסף

   054-4560684   09-9583719 כפר שמריהו גוטמן בנימין
   53918237 97482649 09-7483820 צופית גוטמן גיורא

 050-440874 050-5271849   03-5345279 ר"כפר אז גזלה יעקב וחיה
   050-5473649   09-8781721 קלנסווה גמהור מחמוד
 050-8641911 050-5984390 09-7445255 09-7482684 גן חיים גרוסמן משה
   052-2610137 97967840 09-7967840 עין שריד דוידי יאיר

   052-2452838 09-8991549 09-8990651 קדימה ויסברוד ארז
   050-7211615   09-8780725 קלנסווה זמירו  מוחמד יוסף

 אופיר-052-2503743 עזרא-052-2503790   09-7677667 כפר סבא )אופיר(בי עזרא 'חג
 052-5607810 052-8077023 09-7963293 09-7963293 פורת חגג יהודה
   054-4446571       כפר יעבץ  חגג משה

   050-5762334   09-8781320 קלנסווה חדיגה חסן מוסטפא
   054-4733258   09-8991393 קדימה חזקיהו יצחק

   050-5493037 04-6258374 04-6258176 אחיטוב חי שמעון
   050-7332206 09-961494   עין ורד עובדיה' חיימוביץ

   052-2434124 09-7460199 09-7460199   רעננה  חצרוני יובל
   052-5344082   09-7993105 טייבה טויל ראידה
   052-3446399 09-8780611   קלנסווה יאסין אחמד

 052-5912244 057-7780332 09-7463805 09-7402560 הוד השרון יוסף סאלם ואפי
 050-4208550 054-6207550 09-8987440 09-8985021 גאולים יוסף סעדיה
   050-5294167 09-7964216 09-7967039 עין שריד יפרח יהודה
   050-5325350 03-9097392 03-9325770 כפר מעש כהן אליהו
 054-6868971 052-2513003 09-8910541 8910052 קדימה כהן עזרא



 03-9327731 כפר מעש כהן ציון ותמיר

ציון 03-9332977   
03-9329991 

 תמיר 052-2566213   ציון 052-2992696 תמיר

   052-2729169 98991735 98991735 קדימה כחלון עודד
   057-7731994 09-8942725 09-8910860 קדימה חבאז מאיר+כחלון עמוס

   052-2542422 04-6363008 04-6363008 בית חנניה לוי בני
   050-5386823 09-8990121 09-8990121 קדימה מוהבן פנחס
   050-5618208 09-8991660 09-8990270 קדימה מן אברהם

   050-8572284     טירה מסרי מוחמד
   052-2658390 09-8780412 09-8780412 קלנסווה מרעי סמי 

 050-2581320 052-2581320 09-8999268 09-8999268 יהודה-אבן) רומנו יהודה(משתלת פרחים 
   050-4679823 09-8989187 09-8989282 גאולים נחשון אהוד

   052-5535337   03-5494048 רמת השרון )חזי(נסים יחזקאל 
   052-4521400   09-8783566 קלנסווה נסראללה לואי
   050-2454644 09-7484443 09-7444377 צופית נפתלי  יעקב

 050-6808921 050-5275536 03-5490481 03-5490481 רמת השרון סיט חזי ועופר
   054-4642633 09-7451066 09-7445290 צופית סיני יוסף
   050-5782957   09-8781076 קלנסווה יהאן'סלאמה ג

 050-5745995 050-5745959     קלנסווה סלאמה מוסטפא אחמד
 054-2153986 057-6665507     קלנסווה הדי. סלאמה ע

   052-2947475     קלנסווה סלאמה עבדל חמיד
   050-5571388   09-8780151 קלנסווה סלאמה עפיף

   052-2928014   09-8781001 קלנסווה סלאמה ראשד אחמד
   050-5357637   09-8986077 גאולים סעדד עזריאל
   050-8993909   03-7394461 רמת השרון סעתי יחזקאל
   050-2574608 09-7459036 09-7405568   הוד השרון  עבודי מאיר

 052-2896191 052-5486145     קלנסווה עודה עבדל קאדר
   052-8315040 97963198 97963198 פורת עטיה קובי

   050-5342284 03-9331219 03-9321999 כפר מעש עצמוני שלמה
   054-4859696     טירה פדילה נאיף
   050-5203716 09-7469244 09-7408991 גן חיים פורמן  אביב
   054-4334008 09-7469244 09-7469243 גן חיים פורמן ניר

   052-2344636 09-8912247 09-8990965 קדימה פורת  יעקב
 054-4495235 052-2495235 09-8991430 09-8990598 קדימה מ"פרי בע-פרו
   050-7745123   09-8781671 קלנסווה ה ריאד'פרוג
   054-7555514     קלנסווה י חלאד'פרוג
   050-7225590 09-7410296 09-7485164 בצרה ה אברהם'פריז

   050-5454291   09-7939140 טירה פתחי עבד חי
 057-6610136 052-2610135     קלנסווה קחמאן סמיר

 052-6677125 052-5479372     קלנסווה קשקוש קמילה
 052-6401071 050-5743947   09-8783531 קלנסווה )חאלד(רעד תייסר

 09-8990198 קדימה )פלג(שבתאי זהבה 
או  09-8992331   

09-8991223 054-7506225 50310191 
   052-4465757  09-8991167 קדימה שבתאי פרחן
   050-5379443   09-7961889 עין ורד שיכט נפתלי

שבח (שפייזר יחזקאל 
   054-6445106   08-9982484 דקל )גידולים

שמואל (תותים גידול ושווק 
 050-7671980 050-5333679 03-9022577 03-9384529 ראש העין )שחר



 


