
■  odporność na zatrucia pestycydami
■  stop inwazjom pasożytów
■  siła zimą, zdrowie wiosną
■  instynkt higieniczny i samooczyszczanie
■  więcej miodu
■  zawsze pełen ul
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WZMACNIA INSTYNKT HIGIENICZNY PSZCZÓŁ
ORAZ CHRONI PRZED PESTYCYDAMI I PASOŻYTAMI

VITAEAPIS® jest przełomem w walce z masowym ginięciem pszczół. To rewolucyjny, opatentowany, pierwszy 
na świecie, w pełni skuteczny produkt chroniący rodziny pszczele. 

Preparat wzmacnia zachowania higieniczne pszczół. W sposób naturalny eliminuje negatywne skutki zatrucia 
środkami ochrony roślin oraz ogranicza populację warrozy. Poprzez stymulację instynktu samooczyszczania, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia grzybicy i zgnilca amerykańskiego. VITAEAPIS® korzystnie wpływa na szybszy 
rozwój, a także utrzymuje wysoką produkcyjność rodzin pszczelich. 

Innowacyjna, stworzona z myślą o pszczelarzach, całkowicie naturalna i bezpieczna formuła VITAEAPIS® gwa-
rantuje polepszenie kondycji rodzin i wzrost populacji pszczół w ulu. Brak pozostałości preparatu w miodzie 
powoduje, że nie ma karencji, a VITAEAPIS® należy stosować przez cały sezon i zabezpieczać każde pokolenie 
pszczół. Produkt można stosować również w czasie pożytku.

Wysoką efektywność i wydajność VITAEAPIS® potwierdziły badania prowadzone przez ekspertów nauk biolo-
gicznych, lekarzy weterynarii oraz zawodowych pszczelarzy1. Pszczoły, którym osłonowo podawano VITAEAPIS® 
cieszyły się dobrą kondycją i znosiły pyłek pomimo ekspozycji na uprawy, w których stosowano pestycydy. 
W ulach regularnie zabezpieczanych preparatem, występował w pierwszej połowie sierpnia istotny wzrost 
czerwienia matek pszczelich, co zwiększało siłę rodziny przed zimą i znacząco wpływało na jej przetrwanie.

Stosowanie VITAEPIS®:
polewanie, oprysk lub podkarmianie.
Bez względu na sposób podawania, zawartość fiolki jest odpowiednia do zastosowania u 10 rodzin pszczelich. 
Preparat podaje się w syropie cukrowym (proporcje 1:1 cukru i wody). Szczegóły w ulotce dołączonej do opakowania. 

O VITAEPIS® pytaj w swoim sklepie pszczelarskim.
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1⁾ Wyniki badań opublikowano w nr 3/2014 Pszczelarstwa.
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