MEDER Trade

BEESTRONG Ürün Ailesi - Karşılaştırma Tablosu

BEESTRONG
Bitkisel Ekstrakt

BEESTRONG
Varrojel

BEESTRONG
Varrofix

Kovan içini
dezenfekte eder.

ü

ü

ü

Arı ve insan sağlığına
zarar vermez.

ü

ü

ü

Balda ve diğer arı ürünlerinde
kalıntı bırakmaz.

ü

ü

ü

Zirai ilaçların zararlı
etkilerinden korur.

ü

ü

Arıların bağırsaklarındaki
kalıntıları temizler.

ü

ü

Arıların üretim verimliliğini ve
yaşam süresini arttırır.

ü

ü

Ana arının yumurta atma
kapasitesini arttırır.

ü

ü

Yavru gelişimini
hızlandırır.

ü

ü

Dört mevsim
kullanılabilir.

ü

Ürün Özellikleri

Varroa akarları vb. dış parazitlere
karşı korur ve tedaviyi destekler.

ü

ü

ü

ü

Nosema vb. iç parazitlere karşı
korur ve tedaviyi destekler.

ü
BEESTRONG
Bitkisel Ekstrakt

BEESTRONG
Varrojel

BEESTRONG
Varrofix

Kullanım Şekli / İçerik

Arı şurubuna
eklenir.

ü

ü

Arı kekine
eklenir

ü

ü

Kovan içine
püskürtülür.

ü

ü

Kovan çerçevesi üzerine
damlatılır.

Detaylı Kullanım
Şekli

İçindekiler

ü
- 200 lt şuruba - 1 lt BEESTRONG
Bitkisel Ekstrakt
- 2 çuval arı kekine - 1 lt
BEESTRONG Bitkisel Ekstrakt
- İçerisine hiçbir sıvı karıştırılmadan
petek yüzeyine ve kovan iç
duvarlarına püskürtme yöntemi ile
kullanılabilir.

- Her kovan için, çerçeve üzerine
(çıtaların üzerine) bir pompa basımı
(bir damla yaklaşık 2 ml)
damlatılarak kullanılır (Şuruba
katılmaz).
- Yüksek sıcaklıklarda uygulama
miktarına dikkat edilmelidir. Sıcak
dönemlerde tek pompa şeklinde
kovana uygulanır.
- Düşük sıcaklıklarda son derece
etkilidir. Ortam sıcaklığı düşük ise
uygulama miktarı ve sıklığı artar.

- 250 ml BEESTRONG Varrofix 1
çuval arı kekine veya 100 lt şerbete
eklenir.
- 500 ml BEESTRONG Varrofix 2
çuval arı kekine veya 200 lt şerbete
eklenir.
- 1000 ml BEESTRONG Varrofix 4
çuval arı kekine veya 400 lt şerbete
eklenir.

Kekik (Thymol), Okaliptus, Nane ve Kekik (Thymol), Okaliptus, Nane,
Kekik (Thymol), Okaliptus, Nane,
Diğer Aromatik Bileşenler
Diğer Aromatik Bileşenler, Gliserin, Diğer Aromatik Bileşenler,
Guargam, Sodyum Asetat, Fosfat,
Magnezyum ve Sitrat
Magnezyum ve Oksalik Asit

Raf Ömrü
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