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Mieszanka paszowa uzupełniająca dla pszczół
PREPARAT PROFESORA M. GAGOSIA
10
rodzin pszczelich
Produkt rekomendowany przez
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”

Sposób stosowania: Mieszankę paszową uzupełniającą VITAEAPIS® podaje się pszczołom w
syropie cukrowym, który należy przygotować bezpośrednio przed użyciem w proporcjach 1:1
lub 1:2 (cukier:woda). Zawartość saszetki 2 ml jest odpowiednia do zastosowania u 10
rodzin pszczelich. VITAEAPIS® należy dodawać stopniowo do wystudzonego syropu, ciągle
mieszając do uzyskania klarownego roztworu. Przygotowany roztwór można stosować
poprzez polewanie w uliczki międzyramkowe, oprysk pszczół na ramkach lub podkarmianie.
VITAEAPIS® nie powinien być dodawany do syropu o temperaturze powyżej 40oC!
Polewanie lub oprysk 10-ciu rodzin:
Zawartość całej saszetki rozpuszcza się, w
zależności od siły rodzin pszczelich, w
następującej ilości syropu cukrowego:
- 10 rodzin silnych: w 0,5 l syropu cukrowego,
- 10 rodzin średnich: w 0,3 l syropu
cukrowego,
- 10 rodzin słabych: w 0,15 l syropu
cukrowego.
Przygotowany roztwór należy równomiernie
rozprowadzić w uliczki międzyramkowe albo
wykonać oprysk pszczół na ramkach.

Podkarmianie 10-ciu rodzin:
Zawartość całej saszetki rozpuszcza się, w
zależności od siły rodzin pszczelich, w
następującej ilości syropu cukrowego:
- 10 rodzin silnych: w 5 l syropu cukrowego,
- 10 rodzin średnich: w 3 l syropu cukrowego,
- 10 rodzin słabych: w 1,5 l syropu cukrowego.
Przygotowany roztwór należy wlać do
podkarmiaczek.

W celu ochrony pszczół przed negatywnymi skutkami działania pestycydów z grupy
neonikotynoidów, a także wzmocnienia odporności i poprawy produktywności rodziny
pszczelej preparat należy stosować przez cały sezon, 4-6 razy w ciągu roku - od wiosennego
oblotu pszczół do końca ich zakarmiania, najlepiej każdorazowo po wymianie pokolenia
pszczół w rodzinie, a zwłaszcza w okresie przygotowania do zimowli.
Skład: ekstrakt z chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) o podwyższonej zawartości
]lawonoidów chmielowych, alkohol etylowy 96% i woda, składniki analityczne: białko ogólne
6,56 g/kg, włókno surowe 0,14 g/kg, oleje i tłuszcze surowe 3,66 g/kg, popiół surowy 0,60 g/
kg, wapń 2,39 mg/kg, sód 26,3 mg/kg, magnez 39,5 mg/kg, fosfor 0,002 g/kg.
Postać: płyn.

Przeznaczenie:
VITAEAPIS® Jest to mieszanka paszowa
uzupełniająca, wspomagająca naturalny
instynkt higieniczny oraz wigor pszczół.
Ekstrakt z chmielu zwyczajnego zawarty w
tym preparacie jest pozyskiwany z szyszek
chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.).

Sposób opakowania i oznakowania:
Saszetka, nr ref. partii i data produkcji na
zgrzewie saszetki.

VITAEAPIS® Naturalnie wzmacnia odporność
pszczół, ograniczając w ten sposób problem
masowego wymierania rodzin pszczelich,
spowodowany głównie inwazją Varroa
destructor, Nosema apis, Nosema ceranae,
stresem środowiskowym oraz zatruciem
środkami ochrony roślin.

Sposób przechowywania: W temperaturze
poniżej 25oC, w zamkniętym opakowaniu, w
miejscu niedostępnym dla dzieci, chronić
przed światłem.

M i n i m a l ny o k re s p r z e c h ow y wa n i a :
Najlepiej wykorzystać przed upływem dwóch
lat od daty produkcji.

Ilość netto: 2ml

BioActive-Tech Sp. z o.o.
VITAEAPIS ® Chroni przed negatywnymi Al. W. Witosa 3
skutkami działania pestycydów z grupy 20-315 Lublin
neonikotynoidów.
Tel. 572 066 662 lub 572066 663
wet. nr identy]ikacyjny: PL0663163p
VITAEAPIS® Stosuje się pomocniczo w celu
zapewnienia właściwego rozwoju rodzin
pszczelich, wysokiej produktywności oraz
wzmocnienia i utrwalenia mechanizmów
odporności pszczół.
V I TA E A P I S ® S t y m u l u j e z a c h o w a n i a
higieniczne pszczół, przez co szybciej się
mobilizują i usuwają poza ul martwy lub
chory czerw.

Informacje dodatkowe: Produkt oryginalny objęty polską i europejską ochroną patentową.
Wysoka skuteczność preparatu została potwierdzona badaniami.
Więcej informacji o VITAEAPIS® na stronie www.vitaeapis-new.pl

