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Pszczoły > ApiBioFarma 200ml

ApiBioFarma 200ml
Model : ApiBioFarma 200ml
Producent : DCM
ApiBioFarma to kompozycja mikroorganizmów wytworzona w naturalnym procesie
fermentacji, z udziałem pożytecznych mikroorganizmów na bazie SCD ProBio Original,
ekologicznej melasy z trzciny cukrowej i 9 ziół z zachowaniem najwyższych standardów
higienicznych i jakościowych.
ApiBioFarma została opracowana przez Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów (DCM).
Receptura ApiFarmy jest wynikiem 3 letnich doświadczeń prowadzonych przez DCM i
pszczelarzy z okolic Wrocławia i Oleśnicy. Zespół został nagrodzony w Konkursie
Wrocławskiej Rady FSNT NOT Nagrodą II Stopnia : "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
techniki". Wyrób został zarejestrowany jako Mieszanka Paszowo-Uzupełniająca (MPU) i
obecnie jest wytwarzany tylko i wyłącznie przez DCM.

ZŁOTY MEDAL MTP dla ApiBioFarmy
Jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych nagród na polskim rynku, o najdłuższej,
ponad�trzydziestoletniej tradycji.
Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Targach POLAGRA PREMIERY 2014�pod
przewodnictwem Pana prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka , Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu przyznał Złoty Medal MTP za Preparat probiotyczny dla pszczół
ApiBioFarma.
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ApiBioFarma jest wyrobem w pełni naturalnym, nie zawiera modyfikowanych genetycznie
szczepów mikroorganizmów.��� Jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla zdrowia zwierząt i ludzi.
Lista ziół wykorzystanych w ApiBioFarmie :
� Bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum L.)
� Mięta pieprzowa (Mentha x piperita L.)
� Orzech włoski� (Juglans regia L.)
� Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.)
� Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.)
� Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.)
� Biedrzeniec any� (Pimpinella anisum L.)
� Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis L.)
� Melisa lekarska (Melissa officinalis L.)
ApiBioFarma pozwala na stabilizację rozwoju rodzin osłabionych i może prowadzić do
zahamowania rozwoju ubytku pszczoły lotnej. Dodatkowo wspiera żywotność pszczół
robotnic i poprawia kondycję rodzin. Bardzo dobre efekty otrzymać można przy ochronie
pszczół przed warrozą (Varroa destructor przebywa na pszczole ale nie wgryza się w
pancerz chitynowy). Dalszym efektem jest powstrzymanie fermentacji syropu w
podkarmiaczach, dzięki czemu jest możliwość dłuższego wykorzystania pokarmu przez
pszczoły.
Zastosowanie :
Pobież Ulotkę - PSZCZOŁY
Pobież inne ulotki

Cena : 17,30 zł Brutto ( 16,02 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 06 listopad 2014
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