
SYROP
PSZCZELI

SYROP
GLUKOZOWO-
FRUKTOZOWY

CUKIER O WYSOKIEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ 
SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY

CEL UŻYCIA:
Aby wspomóc szybki rozwój pszczół stosuj 
syrop pszczeli przez 20 dni, zaczynając 
40-45 dni przed kolejnym kwitnieniem
• W takim przypadku należy rozcieńczyć z
wodą, zachowując proporcję 1:1 i podawać po
1-2 litry raz lub dwa razy w tygodniu
• Zapewnienie pokarmu energetycznego
wiosną, podawać począwszy od
lutego / marca (roztwór 1:1)
• Jako wsparcie energetyczne w okresach
słabego kwitnienia
• W połączeniu ze źródłem białka (w postaci
płynnej lub w proszku)
• Aby przygotować pszczoły na okres zimowy,
podawać w sierpniu/ wrześniu w celu
usprawnienia produkcji oraz zwiększenia masy
(w tym przypadku rozcieńczyć 2:1 wodą).

- Nie podawać w nadstawce

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w dobrze zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

OPAKOWANIE:
Zbiornik 25/200/1000/1400 kg

Sucha masa......................................80% min 
Wilgotność........................................20%max 
pH (50%) ......................................... 3-6 
Dwutlenek siarki ..............................10 ppm max 
Glukoza............................................28.5-34 (% w suchej masie) 
Fruktoza...........................................24-26 (% w suchej masie) 
Disacharydy (% w suchej masie).....23
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ENERTOTAL
BEE

Płynna karma 
podtrzymująca

KOMPLETNY POKARM BOGATY W WITAMINY 
ABY ZWIĘKSZYĆ ODPORNOŚĆ I WITALNOŚĆ PSZCZOŁY

BOGATY W POLIFENOLE I KWASY ŻYWICZNE Z ŻYWICY PINUS* 
(know-how Natural bee) 

* Wzmacnia odporność i witalność pszczoły

Fermentowane ZIOŁA ALPEJSKIE (know-how Natural bee) 
BEZ GMO 

Poprawia przyswajanie składników odżywczych

CEL UŻYCIA:
• Aby wspomóc szybki rozwój pszczół należy podawać
produkt przez 20 dni, 40-45 dni przed pierwszym
kwitnieniem. W takim przypadku zmieszać z wodą w
proporcji 1: 1 i podawać 1-2 litry raz lub dwa razy w
tygodniu.
• Aby zapewnić energetyczny pokarm wiosną,
zaczynając od lutego / marca (roztwór 1:1)
• Jako wsparcie energetyczne w sezonie o słabym
kwitnieniu
• W połączeniu ze źródłami białka (w płynie lub
proszku)
• W celu przygotowania pszczół zimowych w sierpniu-
wrześniu, poprawy produkcji zapasów zimowych i
odpowiedniego przyrostu masy (w tym przypadku
roztwór z wodą 2:1)
• W zapobieganiu i kontroli Nosemozy oraz we
wzmacnianiu układu odpornościowego (polifenole).
• Wspomaganie czynności trawiennych (dzięki
dodatkowi sfermentowanych ziół)
- Nie podawać w nadstawce

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w dobrze zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.
OPAKOWANIE: Zbiornik 25/200/1000 kg
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ENERPRO
BEE
Kompletny 

pokarm w płynie

KOMPLETNY SŁODKI POKARM BOGATY W WITAMINY I 
BIAŁKA O WYSOKIEJ WARTOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ WYSOKIEJ 

PRZYSTĘPNOŚCI BIOLOGICZNEJ.
ZAPROJEKTOWANY ABY POPRAWIĆ OBRONĘ INMUNOLOGICZNĄ

BOGATY W POLIFENOLE I KWASY ŻYWICZNE Z ŻYWICY PINUS*
(Know-How Natural bee)

* Wzmacnia odporność i witalność pszczół

Fermentowane ZIOŁA ALPEJSKIE (Know-How Natural bee). BEZ GMO.
Poprawiają przyswajanie wszystkich składników odżywczych oraz

zwiększają zdrowie i produktywność ula.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 
JESIEŃ/ ZIMA:
• Zapewnienie kompletnego pokarmu lub dla
prawidłowego przyrostu masy u pszczół
zimowych (dozowanie zależy od ilości
zapasów do wymiany)
• Podwyższenie produkcji zimowych za-
pasów
• Wiosna: w celu stymulacji składania jaj i
produkcji mleczka pszczelego w okresach
niedoboru kwitnienia
• Wiosna: aby rozpocząć szybki rozwój
rodzin i wspierać tworzenie i wzrost nowych
rojów
• Aby wesprzeć karmienie królowej oraz
produkcję mleczka pszczelego
- Nie podawać w nadstawce
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w dobrze zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.
OPAKOWANIE:
Zbiornik 25/200/1000 kg
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ENTERO
BEE

Probiotyk w proszku

AKTYWNY PROBIOTYCZNIE PROSZEK WZBOGACONY 
W ŻYWE BAKTERIE KWASU MLEKOWEGO I OLIGOSACHARYDY

Poprawia zdrowie jelit. 
Gwarantuje prawidłową równowagę bakteryjną oraz zwiększenie aktywności immunologi-

cznej przewodu pokarmowego

Zwiększa aktywność trawienną jelit. 
Niezastąpiony w zapobieganiu patologiom jelitowym (np. Nosemoza).

CEL UŻYCIA:
We wszystkich przypadkach stresu lub po lecze-
niu substancjami chemicznymi do zwalczania 
pasożytów. 
Ułatwia powrót do zdrowia w przypadku chorób 
jelitowych wywołanych Nosemozą.
WIOSNA: Luty-Marzec 
JESIEŃ: Sierpień-Wrzesień

DAWKOWANIE:
50g na 15-20 litrów syropu cukrowego.
Udostępnić w ulu.
Preparat należy zużyć natychmiast lub prze-
chowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w dobrze zamkniętym opakowa-
niu, w chłodnym i suchym miejscu.

OPAKOWANIE:
Worek 50 g
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NATURAL
CANDY

Słodki pokarm

POKARM O WYSOKIEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ, UZUPEŁNIONY WE 
WSZYSTKIE POTRZEBNE CUKRY. 

DLA BIOLOGICZNEJ I ŻYCIOWEJ AKTYWNOŚCI PSZCZOŁY

Wysoka smakowitość. Całkowicie przyswajalne i niezwykle strawne. BEZ GMO. 
Miękka konsystencja nawet przy niskich temperaturach.

HMF praktycznie nieobecne (<3.00 mg / kg).
Całkowity brak skrobi, dodatków chemicznych i konserwantów.

CEL UŻYCIA:
Karma podtrzymująca w okresie zi-
mowym: listopad / marzec

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w 
dobrze zamkniętym opakowaniu, w chłod-
nym i suchym miejscu.

OPAKOWANIE:
Worek 2,5 kg.
Kartony zawierają 8 worków.
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NATURAL
VITAM

Witaminy

PŁYNNA MIESZANKA WITAMINOWA

Witaminy 
(A, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP, Pantotenian)

Kobalt 
(dla polepszenia witalności królowej)

CEL UŻYCIA:
• Wspieranie rytmów produkcyjnych i / lub
reprodukcyjnych
• Zwiększenie nieśności królowej
• Zwiększenie produkcji zimowych zapasów
• Wspieranie pszczelarstwa koczowniczego przy małej
dostępności pyłków
• Karmienie królowej i produkcja mleczka pszczelego
• W przypadku silnych inwazji Varroa i osłabienia
rodziny

- Nie podawać w nadstawce

DAWKOWANIE:
5 mg/kg syropu 
Roztwór udostępnić w ulu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać szczelnie zamknięte 
opakowania w suchym i chłodnym miejscu.

OPAKOWANIE: Butelki 1/5 kg
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NOSE
BEE

ZAPOBIEGANIE 
I KONTROLA CHORÓB 

JELITOWYCH

POKARM W PROSZKU STWORZONY W CELU POPRAWY OCHRONY 
IMMUNOLOGICZNEJ. OPRACOWANY I PRZEBADANY POD KĄTEM 

ZAPOBIEGANIA CHORÓB JELITOWYCH. BOGATY W POLIFENOLE I KWASY 
ŻYWICZNE Z SOSNY PINUS* 

(Naturalbee Know-How).
*Zwiększa odporność i witalność pszczół.

Fermentowane ZIOŁA ALPEJSKIE (Know-How Naturalbee). BEZ GMO. 
Poprawia przyswajanie składników odżywczych.

CEL UŻYCIA:
WIOSNA: luty / marzec JESIEŃ: sierpień / wrze-
sień / październik. Dodać do słodkiego pokarmu 
lub ciasta proteinowego i udostępnić pszczołom. 
Do zapobiegania i kontroli chorób jelitowych ze 
szczególnym uwzględnieniem Nosemozy.
-Nie podawać w nadstawce
DAWKOWANIE:
80-100 g miesięcznie na każdy ul, w 1 lub 2
podaniach. Użyć NOSE BEE do produkcji ciasta.
Ciasto należy wyrobić dodając do NOSE BEE
syrop, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji
(miękkiej, ale nie przesadnie).
Umieścić na czystych plastikowych arkuszach
bezpośrednio nad grzebieniami.
Mieszankę użyć natychmiast bądź zamrozić i użyć
w razie potrzeby. Produkt musi być mieszany i
podawany w czystych pojemnikach.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać szczelnie zamknięte opakowania 
w suchym i chłodnym miejscu.
OPAKOWANIE: wiaderka 1/8 kg
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PROTEO
BEE 40

Mieszanka 
białek

MIESZANKA WYSOKODOSTĘPNYCH BIAŁEK 
ROŚLINNYCH (zawartość białka 40%)

Wzbogacona o nieaktywne drożdże piwne. 
Algi Chlorella (białka wspomagające naturalne 

mechanizmy obronne organizmu i funkcje oczyszczające). 
Algi Spirulina (bogate w białka i aminokwasy). 
KOMPLET NIEZBĘDNYCH AMINOKWASÓW. 

Wielkość cząstek poniżej 500 mikronów.

CEL UŻYCIA:
• Wspieranie rytmów produkcyjnych i / lub reprodukcyjnych
• Stymulacja nieśności królowej
• Podczas chorób jelitowych (Nosemoza)
• Wspieranie pszczelarstwa koczowniczego przy
zmniejszonej dostępności pyłków
• Idealne do tworzenia rdzeni reprodukcyjnych i zapylaczy
• Do hodowli i karmienia matek pszczelich
• W przypadku silnych inwazji Varroa i osłabienia rodziny

- Nie podawać w nadstawkach.

DAWKOWANIE:
• Użyć gotowy produkt lub wytworzyć ciasto.
Umieścić produkt na czystych plastikowych tackach
bezpośrednio nad plastrami miodu. Wymieszać proszek z
częścią syropu (stężenie ok. 10-15%)
• Ciasto należy zużyć natychmiast po wyprodukowaniu
lub zamrozić i użyć w razie potrzeby.
Produkt należy wymieszać i przechowywać w czystych pojemnikach.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać szczelnie zamknięte opakowania w suchym i 
chłodnym miejscu.

OPAKOWANIA: Wiaderka 1/8 kg
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PROTEO BEE
LIQUIDO
Białko w płynie

PŁYNNY POKARM ZAWIERAJĄCY BIAŁKO O WYSOKIEJ 
WARTOŚCI BIOLOGICZNEJ I WYSOKIEJ BIODOSTĘPNOŚCI 

DLA TRAWIENIA JELITOWEGO (zawartość białka 40%).

Zawiera drożdże piwne z Saccharomyces Cerevisiae.
UZUPEŁNIONY W KLUCZOWE AMINOKWASY (BEZ GMO).

Wielkość cząsteczek poniżej 500 mikronów.

CEL UŻYCIA:
• Wspieranie rytmów produkcyjnych i / lub
reprodukcyjnych
• Aby stymulować nieśność królowej pszczół
• Podczas chorób jelitowych (Nosemoza)
• Wspieranie pszczelarstwa koczowniczego
przy małej dostępności pyłków
• Idealne do wspierania wytwarzania rdzenia
reprodukcyjnego i zapylacza
• Dla karmienia i produkcji pszczół matek
• W przypadku silnych inwazji Varroa i
osłabienia rodziny
- Nie podawać w nadstawce

DAWKOWANIE:
5-10% z syropem

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać szczelnie zamknięte 
opakowania w suchym i chłodnym miejscu.

OPAKOWANIE: Butelki 1/5 kg
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TOTAL
CANDY

Słodki pokarm 
wzbogacony w 

polifenole

SŁODKI POKARM O WYSOKIEJ WARTOŚCI ODŻYWCZEJ, 
Z DODATKIEM WITAMIN NIEZBĘDNYCH DLA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

I ŻYCIA PSZCZÓŁ.

WZBOGACONY W POLIFENOLE I KWASY ŻYWICZNE Z SOSNY PINUS* 
(Know-How Natural bee).

WZMACNIA ODPORNOŚĆ I WITALNOŚĆ PSZCZÓŁ

Wysoka smakowitość. Przyswajalny i wysoko strawny, bez GMO. 
Miękka konsystencja nawet w niskich temperaturach. 

HMF praktycznie nieobecne (<3.00 mg / kg). Całkowity brak skrobi.

CEL UŻYCIA:
• Zapewnienie pełnowartościowego pokarmu w
fazie przedzimowej i poprawienie przyrostu
masy u pszczół ozimych (dozowanie zależy od
ilości zapasów do wymiany)
• Podwyższenie produkcji zapasów zimowych
• Do zapobiegania i kontroli chorób jelitowych
(zwłaszcza Nosemoza)
• Stymulowanie układu odpornościowego

- Nie podawać w nadstawce

PRZECHOWYWANIE: 
Przechowywać szczelnie zamknięte opakowania w 
suchym i chłodnym miejscu.

OPAKOWANIE:
worki 2,5 kg karton zawiera 8 worków
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VITAL
BEE

Zakwaszacz

ZAKWASZACZ JELITOWY 
POKARM PŁYNNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH 

GOTOWYCH DO UŻYCIA

Fermentowane ZIOŁA ALPEJSKIE (Know-How Naturalbee). 
BEZ GMO.

CEL UŻYCIA:
Do stosowania w syropie lub w wodzie pitnej w 
celu zakwaszenia jelit i zapobiegania chorobom 
jelitowym.
• Stosowanie w syropie: WIOSNA: Luty / Marzec
JESIEŃ: Sierpień / Wrzesień
• Stosowanie w wodzie pitnej: przez cały okres
produkcji

DAWKOWANIE:
50 g/kg syropu. Stosować 3 razy w 
tygodniu.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać szczelnie zamknięte 
opakowania w suchym i chłodnym miejscu.

OPAKOWANIE: butelka 1 kg
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Niezastąpiony w profilaktyce wszelkich chorób jelit (np. Nosemoza). 
Poprawia funkcje trawienne.



MLEKO 
GLINIANE

UŻYCIE:
Przez cały sezon produkcyjny.

DAWKOWANIE:
Umieścić dwie filiżanki przy wejściu do ula. 
Pierwsza powinna zawierać jedynie suche mleko, 
po kontakcie z którym pszczoły drapią się 
oczyszczając skórę z zewnętrznych pasożytów 
Druga powinna zawierać mleko gliniane 
rozpuszczone w wodzie.
Pszczoły mogą je pić.
Dla osiągnięcia synergicznego efektu 
rekomendujemy wmieszać 2-5 ml VITAL-BEE 
do mleka.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać szczelnie zamknięte opakowania w 
suchym i chłodnym miejscu.

OPAKOWANIA:
Wiaderka 1/8 kg 
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Mineralny proszek 
pochodzenia organicznego

Chroni ściany jelita przed atakami Nosemozy, poprawia pracę przewodu 
pokarmowego, wzmacnia florę jelitową, eliminuje mikotoksyny wprowadzane 

wraz z pokarmem oraz wzmacnia układ odpornościowy.

ZINTEGROWANE SOLE MINERALNE
odpowiednie także dla pszczelarstwa EKO




