ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
APIVIROL - розчин оральний, біостимулятор для бджіл
1.Склад:
Aminacuaternarabenzyl (C12-C16) alkyldimethylammoniumchloride ... 0,05g
Наповнювачі: мальтол, прополіс, розчин хлориду кобальту, дистильована вода) ...... ..1000 мл
2. Використовується в годуванні сімейств бджіл
3. Показання та спосіб застосування:
-Продукт володіє підтримуючим ефектом при боротьбі з вірусним і хронічним паралічем,
американським і європейським гнильцем, також бореться з Варроатозом. Apivirolforte
застосовується негайно в вуликах, в яких спостерігається погіршення загального стану сімейства
бджіл або при прояві симптомів захворювань в сезон активного збору пилку або коли активність
бджіл знижується. Продукт дається всім родинам у вулику, включаючи ті, що візуально здаються
здоровими.
- Продукт застосовується методом розпилення на поверхні рамок з бджолами і розплодом за
допомогою ручного пульверизатора. Для одноразового застосування використовується 150-250 мл
на одну родину бджіл. Рекомендується 2-3 застосування продукту кожні 3 дні.
-Продукт застосовується до тих пір поки продуктивність і загальний стан вулика не повернуться до
нормальних, і особливо в періоди, коли рослини не забезпечує достатню кількість пилку, що дуже
сильно впливає на бджіл, роблячи їх більш сприйнятливими до хвороб.
-Після закінчення сезону збору пилку, для підготовки родин до зимівлі, продукт використовується
в якості осіннього біостимулятора, застосовується в теплі дні в кількості 150-200 мл шляхом
розпилення безпосередньо на бджіл і розплід.
-У сімейств, які пройшли обробку продуктом Apivirol восени, констатується зменшення смертності
в період зимівлі, а також стимуляція діяльності маток. При контролі вулика після першого вильоту
бджіл, виявляються в середньому 3-4 рами з великою кількістю лялечок.
-У зимовий період коржі корму з цукру або щербету готуються з додаванням 150-250 мл Apivirol на
одну родину бджіл.
- Продукт фасується в пластикові ємності по 1 л і 5 л.
4. Умови зберігання
Зберігати в чистих приміщеннях, без доступу прямих сонячних променів, при температурах 5 ° С / +
40 ° С, в оригінальній упаковці.
5. Протипоказання:
Продукт не має протипоказань або побічних дій на бджіл, маток або розплід, не викликає появи
слідів продукту в меду, пилку, прополісі. Дозволяє отримувати вироби з меду вищої якості.
6. Побічні реакції: не було виявлено
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