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ApiBioFarma - dla zdrowia
pszczół - 0,5 litra ekologiczna hodowla pszczół
Cena

38,90 zł

Dostępność

Dostępny

Kod producenta

544

Opis produktu

ApiBioFarma – probiotyczny preparat z ziołami dla pszczół

- poprawia kondycję rodzin pszczelich
- ogranicza i łagodzi zatrucia pokarmowe spowodowane pestycydami
- idealny dodatek do ciasta i syropu podczas zimowli

ApiBioFarma to probiotyczna paszowa mieszanka uzupełniająca dedykowana pszczołom. Poprawia kondycję osłabionych rodzin, stabilizuje ich dobrostan, a także
wydłuża średnią długość życia robotnic. Dodatkowo poprawia też procesy trawienne oraz wspomaga czerwienie. Preparat został przygotowany przez mgr inż.
Wandę Huk we współpracy z Dolnośląskim Regionalnym Centrum Mikroorganizmów.

Działanie

ApiBioFarma

:

poprawia kondycję osłabionych rodzin pszczelich,
wydłużenie życie pszczół robotnic,
stabilizuje dobrostan rodzin pszczelich,
poprawia procesy trawienne,
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podnosi strawność syropu,
ogranicza przypadki zatruć pokarmowych,
poprawia warunki sanitarne w ulu.

Sposób użycia:

Dodatek do wody pitnej dla pszczół:
1 litr ApiBioFarma /100 litrów wody, lub 10-50ml ApiBioFarma w 1 litrze wody dla jednej rodziny pszczelej (dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich)

Dodatek do syropu:
w okresie wiosennym i jesiennym; 2 litry ApiBioFarma/100 litrów syropu,
w sezonie 1 litr ApiBioFarma/ 100 litrów syropu

Higienizacja ula i ramek:
Należy wykonać oprysk wnętrza ula włącznie z pszczołami, roztworem 100-250ml ApiBioFarma/5litrów wody

Środki ostrożności:

ApiBioFarma jest bezpieczna dla roślin, ludzi i zwierząt.
W przypadku dostania się do oczu, przemyć oczy czystą wodą.
W przypadku spożycia popić dużą ilością wody.

Skład:

ApiBioFarma powstaje na drodze naturalnej fermentacji składników takich jak:
Materiały paszowe:

rewitalizowana, niechlorowana woda,
melasa z trzciny cukrowej,
chlorek sodu,
drożdże,
mieszanka ziół (liść melisy, liść rozmarynu, liść szałwii, liść orzecha włoskiego, liść mięty, liść pokrzywy, owoc anyżku, czarnuszka, ziele bylicy bożego drzewka)
Dodatki zootechniczne:

bakterie kwasu mlekowego
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Zawartość składników pokarmowych:

białko surowe 0,15%
popiół surowy 0,002%
cukry 1,21%
tłuszcz surowy 0,008%
lizyna 0,00022%
metionina 0,00016%
wapń 311,3 μg/g
magnez 126,5 μg/g
fosfor 16,5 μg/g
sód 20,00 μg/g

Przechowywanie:

Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, w temperaturze 5C-25C, niedostępnym dla małych dzieci.

Uwaga:

Po otwarciu zużyć w czasie 5 tygodni.
Preparat posiada numer weterynaryjny PL 0214826 p.

Pojemność:

Produkt sprzedawany w opakowaniach o pojemności 1L
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