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ApiHerb
ZDRAVE ČEBELE PROIZVEDEJO VEČ MEDU

ŠTUDIJE KAŽEJO, DA SO ČEBELE, KI UŽIVAJO APIHERB BOLJ ZDRAVE
APIHERB je krmni dodatek, ki temelji na izvlečkih rastlin, eteričnih olj in vitaminih skupine
B. Izboljšuje stanje čebel okuženih z Nosemo, olajšuje prezimovanje in deluje kot booster po
zdravljenju varoze.
KDAJ UPORABLJATI
Pomlad-Jesen / Temperatura >10°C
NAČIN UPORABE (ODMERJANJE ZA 10 PANJEV):
APIHERB je prah, ki se ga raztopi v sladki raztopini. 40g APIHERB se raztopi v 500 ml
sladkornega sirupa (50% vode in 50% sladkorja). Postopek (kapanje 50 ml) se ponovi enkrat
na teden, tri tedne.
Nasvet: raztopino pripravite 12 ur pred uporabo in shranite v hladnem in temnem prostoru. Ne
uporabljajte raztopine več kot 48 ur po pripravi.
APIHERB TERENSKE ŠTUDIJE
Terenske študije dokazujejo, da ima APIHERB pozitiven učinek na razvoj čebelje populacije;
tretirane družine so imele povprečen prirast, ki odgovarja skoraj enemu satu (približno 3000
čebel) več kot pri netretirani skupini.
V družinah kjer so uporabili APIHERB, se je zmanjšalo število spor na čebelo.
Študije dokazujejo, da APIHERB pomaga pri zmanjševanju stopnje okuženosti z Nosemo.
APIHERB pomeni zanesljivost in zdravje za večjo produktivnost čebel!

ApiGo
Dodajte energijo vašemu čebelnjaku

ApiGo je dodatek h krmi, ki vsebuje maltodestrin, izvlečke kvasa in vitamine.
Študije dokazujejo, da ApiGo izboljšuje uspešnost čebelje družine, kompaktnost zalege in
stimulira razvoj kolonije.
KJE IN KDAJ UPORABLJATI ApiGo
Uporabo ApiGo pripročamo spomladi, med zaleganjem, in tudi jeseni, da čebele pospremimo
v zimo v dobrem zdravju.
KAKO UPORABLJATI ApiGo
Raztopite vsebino vrečke (20g) v enem (1) litru vode.
To je zadostna količina za enkratno tretiranje 20 panjev; priporočamo, da raztopino pripravite
10 ur pred dejansko uporabo in jo hranite v hladnem, suhem prostoru in je ne izpostavljate
direktni sončni svetlobi; ne pustite stati več kot 48 ur pred uporabo.
Nakapajte 5 ml raztopine na en sat (50 ml za panje z desetimi sati). Izdelek lahko tudi
razpršimo po satju in čebelah; v tem primeru priporočamo, da izdelek (1 vrečko) raztopite v
štirih (4) litrih vode in razpršite 200 ml mešanice po vsakem panju. Uporabo ponovite, v obeh
primerih, vsaj trikrat na teden.
Terenske študije so pokazale, da se družine, katerim se doda ApiGo, lažje spopadajo z okužbo
s povzročiteljem hude gnilobe čebelje zalege. Prav tako se je pokazalo, da so že obolele
družine, katerim se doda ApiGo, pokazale presenetljivo okrevanje in zmanjšanje števila
obolelih celic.

APICANDY

APICANDY je pazljivo formulirana hrana za čebele v obliki paste, narejena iz genetsko
nemodificiranih sladkorjev, ki vključujejo SAHAROZO, GLUKOZO in FRUKTOZO.
APICANDY je okusna in lahko prebavljiva hrana za čebele. APICANDY ostane mehka in
homogena tudi pri nizkih temperaturah.
PREDNOSTI APICANDY
- Proizvedena iz gensko nemodificiranih sladkorjev
- Ne vsebuje škrobov
- Ne vsebuje belil in kemičnih dodatkov
- Idealna prehrana skozi vso leto
- Zelo okusna
- Ostane mehka za lažje hranjenje, tudi pri nizkih temperaturah
- Praktično pakiranje
KDAJ UPORABLJATI APICANDY
- Kot jesensko in zimsko hrano
- Za stimulacijo zgodnje proizvodnje spomladi
- Kot dopolnilno hranjenje med slabim vremenom in pri prekinitvah v razpoložljivosti
naravne hrane
- Za ojačanje jeder in novih kolonij
KAKO UPORABLJATI
APICANDY se lahko uporablja na različne načine, vključujoči:
- Položeno nad glavni krmilnik z zarezo ob strani vrečke,
- Izpraznjeno v alternativni krmilnik
- Položeno direktno na okvir zalege
PAKIRANJE: Pakirano v priročnih 1kg vrečkah

Za več informacij pokličite na
080 13 15!

