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Link do produktu: http://www.skleppszczelarski.com.pl/apifood-vitamins-wiadro-15-kg-p-795.html

ApiFood Vitamins wiadro 15 kg
Cena

58,00 zł

Opis produktu
Apifood Vitamins- syrop / pokarm dla pszczół / 15 kg

Pokarm APIFOOD Vitamins sprawdza się doskonale przy dokarmianiu pszczół na wiosnę jak również podkarmianiu odkładów
(jest bezzapachowy dzięki czemu nie pobudza pszczół do rabunków w pasiece) lub roju w okresie głodu.
Apifood Vitamins jest to mieszanina cukrów prostych, glukozy i fruktozy oraz dwucukrów w postaci syropu. Wyprodukowany
wyłącznie z pszenicy niemodyfikowanej. Właściwie dobrane stosunki cukrów minimalizują krystalizację pokarmu podczas
zimowli.
Produkt posiada dodatek w postaci wyciągu z witamin ,makro i mikroelementy: A, E , C, B8, B3 , B5, B2, B6, B1, B7, kwas
foliowy, D3, potas, magnez, żelazo, mangan, cynk,miedź, selen
Wysoka zawartość suchej masy: 77-79 %

Warunki przechowywania!!!
Optymalnie w miejscu suchym, nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie przemrażać. Temperatura przechowywania 10°-25°C.
Dlaczego warto stosować Apifood Vitamins?

Skład produktu zoptymalizowany do wymagań pszczół.
ponad 60% w składzie to cukry proste,
pozostałe cukry znajdujące się w syropie Apifood rozkładane są do cukrów prostych w trakcie składowania przez
pszczoły w ramkach,
dzięki wysokiej zawartości suchej masy Apifood nie zmusza pszczół do odparowywania dużych ilości wody, na co
potrzebna jest energia pochodząca z pokarmu, pszczoły odpowiednio układają pokarm w ramkach.
Skład produktu zoptymalizowany do wymagań pszczelarza.
gotowy produkt do podania pszczołom, nie trzeba rozpuszczać, mieszać, podgrzewać,
dzięki odpowiednio dobranemu stosunkowi fruktozy Apifood mimo wysokiej suchej masy łatwo się nalewa do
podkarmiaczek.
Apifood w przeciwieństwie do syropów pochodzących z buraka cukrowego jest bezzapachowy, dzięki czemu podczas
poddawania przy zachowaniu ostrożności nie wywołuje rabunków w pasiece można podkarmiać w dzień i dokarmiać
odkłady w sezonie,
Produkcja Apifood odbywa się na terenie Polski.
Do produkcji Apifood wykorzystywana jest polska niemodyfikowana genetycznie pszenica, skupowana bezpośrednio od
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naszych rolników. Zakład produkujący Apifood otwarty jest na sugestie płynące od pszczelarzy, dzięki czemu produkcja
Apifood odbywa się pod szczególnym nadzorem technologów i pszczelarzy aby móc dostarczyć najlepszy produkt.
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