Підгодівля бджіл перед зимуванням
Кінець серпня - початок вересня є важливим періодом для бджоляра: підготовка бджіл до зимівлі.
Після відправки останніх медових рамок на відкачку, чищення і комплектації вуликів для зимівлі, настає час
формування кормових резервів. До вибору корму необхідно підійти з відповідальністю, так як від цього
залежить те, як бджоли переживуть зиму і в якому стані увійдуть в новий сезон.
Яким повинен бути сироп для бджіл? Живильним, і в той же час легким в засвоєнні, так як зимівля
вже є стресом для комах. Він повинен захищати сімейство від ризику виникнення захворювань, зберігати
рідкий стан на протязі всієї зимівлі.
Сироп «Ситий Вулик» - 100% інвертований продукт (тобто бджоли не
витрачають цінну енергію на засвоєння корму), не містить цукру і кислот, у
виробництві використовуються ензими. Високий контроль якості - мінімізується
ризик захворювань і виключається бджолине злодійство. Корм не кристалізується в
вулику.
Годувати бджіл сиропом «Ситий Вулик» просто! Ергономічна упаковка в 6
кг економить ваш час - просто залийте сироп в годівницю! На одну сім'ю (40-50
тисяч бджіл) на зимівлю буде потрібно близько 10-12 кг сиропу. Так як продукт
інвертирований на 100% ензимним методом, він допомагає бджолам пережити
зимівлю і захищає від захворювань.

Для додаткової підтримки здоров'я бджіл під час зимівлі, ми пропонуємо
Сироп з настойкою Трав «Ситий Вулик з травами». Усе найкраще, зібране в 10
травах (чебрець, ромашка, кропива, м'ята, деревій, звіробій, календула, меліса,
базилік, полин), зміцнює імунітет бджіл і допомагає їм прийти в новий сезон
сильної сім'єю.
100% інвертований сироп ензимним методом, не містить цукру!
Низький рівень pH - знижує ризик виникнення нозематозу.
Зручно використовувати - просто залийте сироп в годівницю, корм не
кристалізується, витримує температури від -15 до + 40 ° С.
На одну сім'ю (40-50 тисяч бджіл) на зимівлю буде потрібно близько10-12 кг
сиропу.

Революційний продукт в бджільництві - стимулююча добавка для
лікування і попередження нозематозу APINOSEM.
Добавка APINOSEM використовується ПОЗА сезону збору пилку, для
профілактики або лікування нозематозу.
Для попередження нозематозу додайте 200-300 г продукту в звичайний
сироп «Ситий Вулик» в пропорції 1: 1, один раз в три дні на сім'ю (40-50 тисяч
бджіл).
Для лікування нозематозу збільште кількість продукту Apinosem до 500 г
один раз в три дні на сім'ю.
Також цей продукт ідеально підходить для стимулювання матки в весняний
період до початку збору, застосовується в таких же кількостях. Apinosem не має
протипоказань або побічних дій на маток, бджіл або розплід, не призводить до
появи слідів продукту в меді, пилку, прополісі.
Ідеальна турбота про здоров'я бджіл!

У зимовий час, коли бджоли з'їли весь сироп, поповніть кормової
запас Канді з Тимолом. Коржик вагою в 1 кг можна розрізати навпіл і
використовувати в двох вуликах. Упаковка легко розкривається, і Канді
кладеться зверху на рами. Корм не твердіє і не тече, кремова консистенція
дозволяє бджолам швидко засвоювати продукт. Одного кiлограму корму
Кандi зазвичай вистачає на один мiсяць на сім'ю (40-50 тисяч бджіл).
100% інвертований продукт, бджола береже сили для початку сезону збору
пилку.
Високий вміст фруктози, не містить цукру.
Містить Тимол - підвищує імунітет бджіл, допомагає в боротьбі з
Варроатозом.
Готує здорове сімейство до нового сезону.

Переваги корму «Ситий Вулик», в порівнянні з цукровим сиропом або годуванням медом:
- збільшує збір меду до 30% за сезон,
- знижує ризик захворювання варроатозом і нозематозом,
- покращує стан здоров’я сiмейства бджіл,
- економить час бджоляра - продукт готовий до вживання.
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