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și nu numai...
Drag prieten Dulcofruct,

.

Dulcofruct să rbă toreș te al 11-lea an ın
̂ domeniul apiculturii
ın
̂ 2020, ım
̂ binâ nd pasiunea pentru apicultură cu misiunea
de a-i servi pe colegii noș tri apicultori să -ș i ım
̂ bună tă țească
cunoș tințele despre nutriția albinelor.
.
Aceasta este pasiunea ș i misiunea pe care o susținem astă zi.
Indiferent dacă abia ıț̂i ın
̂ cepi că lă toria apicolă sau ıț̂i dezvolți
ș i creș ti stupina, ne stră duim să ıț̂i oferim informații optime
ș i cele mai bune sfaturi de nutriție a albinelor care se potrivesc
cel mai bine cu nevoile tale.
.

Testarea
noilor produse

Echipa noastră ș tiinț i ică testează mereu produse noi ș i
aduce idei pe piața apiculturii. Ne angajă m să im inovatori
ș i să continuă m să introducem produse noi pentru tine.
Pe lâ ngă informaț i ile ș i produsele pe care le furniză m
clienților noș tri, am dezvoltat practici de afaceri care ajută
la minimizarea precomenzilor ș i putem expedia foarte repede.
Unul dintre punctele noastre forte este transportul la un
preț corect.
.
Aș teptă m cu neră bdare anul 2021 ș i vă dorim un sezon
apicol prosper!
.
Partenerii tă i ı̂n Apicultură ,
Echipa Dulcofruct.

.
.
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Fabrica
noastră
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Pro ilul Companiei
Producător specializat de hrană și suplimente pentru albine
Fondată ın
̂ 2001 ș i ın
̂ cepâ nd din 2009, compania ș i-a concentrat
activitatea ın
̂ zona apiculturii, iind creat brandul ”DULCOFRUCT”,
nume care rezonează ın
̂ prezent cu profesionalism, seriozitate,
lux de muncă ridicat ș i dragoste pentru albine.
.

Tancuri pentru
depozitare

“Ne bază m pe 3 valori: Integritate, Inovație și Prosperitate
Reciprocă, ș i ın
̂ tot ceea ce facem, ın
̂ centrul activită ții noastre
ım
̂ partă ș im dragostea pentru albine.”
.
Producem ș i distribuim ın
̂ treaga gamă de hrană ș i suplimente
pentru albine, deținem un ı̂ntreg portofoliu, uș or de adaptat
pentru toate zonele melifere.
.

Mascota
noastră

Avem peste 70 de magazine partenere care ne asigură o cotă
importantă pe piaț ă, iind lider ı̂n această afacere.
.
Compania noastră are propria lotă ș i contracte avantajoase
cu companii de logistică specializate pentru a putea asigura
s e r v i c i i m a x i m e c l i e n ț i l o r n o ș t r i .
.
Dulcofruct a combinat inovaț ia cu practicile tradiț ionale
a reuș it să creeze o fuziune ı̂ n tre elementele naturii
tehnologia modernă , oferind soluț i i perfecte de hră nire
albinelor.
.
Impreună susținem apicultura!

4
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Produsele
noastre
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Cercetare & Dezvoltare
Inovaț ia se a lă ı̂n centrul activită ț ii departamentul de
“Cercetare ș i Dezvoltare” din Dulcofruct.
.

Compania Cirast-Dulcofruct are diverse
parteneriate cu:
.

Credem că albinele merită o atenț ie deosebită pentru
rolul important pe care ı̂l au ı̂n ecosistem.
.

► Universitatea de Ș tiinț e Agricole ș i
Medicină Veterinară ”Regele Mihai I al
Româ niei” din Timiș oara: Dr. Narcisa
Mederle: ”Mă suri pentru prevenirea ș i
combaterea bolilor parazite ale albinelor”;

Noi, echipa de “Cercetare ș i Dezvoltare” avem pasiune ș i
iubire pentru albine, din acest motiv tot ce creă m este
fă cut din inimă .
.
Suntem un department tâ nă r ce ım
̂ bină m tehnologia cu
soluț i ile de hră nire ale albinelor adaptate la factorii
climatici existenț i, ce aduc valoare adaugată coloniilor
ı̂ n a d e s f ă ș u r a a c t i v i t ă ț i p e r f o r m a n t e .
.
De asemenea, avem puterea ș i cunoș tințele necesare de a
salva albinele de pericolele din ultimii ani, toate acestea
datorită departamentului de “Cercetare ș i Dezvoltare”.
Impartă ș im bucuria provenită din experiența noastră ın
̂
nutriția albinelor cu partenerii noș tri din țară sau de peste
hotare organizâ nd la cerere conferințe online, asigurâ nd
suport tehnic privind utilizarea produselor Dulcofruct.

► Institutul Naț ional de Cercetare ș i
Dezvoltare ı̂ n Chimie ș i Petrochimie
ICECHIM Bucureș ti;
.
► Manager ın
̂ cadrul departamentului
de “Cercetare & Dezvoltare“
Dr. Prof. Cristian Daniel Popovici;
.
► Specialist ı̂ n bacteriologie Larisa
Hă rdă lă u;
.
►Specialist ı̂ n parazitologia albinelor
Dr. M.V. Adrian Balint;
.
► I n g i n e r i a s i g u ra n ț e i a l i m e n t a re
Bogdan Iordă chescu;
.
►Diverș i apicultori renumiți din țară ș i
din stră ină tate.
.

Echipa de “Cercetare ș i Dezvoltare” ră spunde solicită rilor
partenerilor pentru o dezvoltare sustenabilă a colaboră rii
dar, ı̂n special pentru creș terea apiculturii ı̂n general.
Suntem deschiș i la noi oportunită ți de a crea produse,
aș teptă m gâ ndurile ș i sugestiile voastre pe of ice@cirast.com
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Suntem mândri să vă prezentăm
rezultatele excepționale ale

“Exclusive Feeding
Experiment”
Obiective:

.

►
Demonstrarea faptului că albinele se pot dezvolta ın
̂ lipsa nectarului
ș i a polenului din natură , hră nindu-se doar cu produse Dulcofruct.
.

Be
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Început:

.

Interval de timp:

.

Rezultate:

.

►
S-au plasat mici colonii de albine “ın
̂ mijlocul unei zone pustii“, ın
̂ tr-o
suprafață aridă fă ră vegetație.
.
►
S-au administrat exclusiv soluții de hră nire Dulcofruct timp de 65 de
zile, o dată la 3 zile: hrană lichida, solidă ș i biostimulatori.
.
►
Dezvoltarea explozivă a familiilor de albine datorate cantită ții mari
de larve;
.
Starea clinică perfectă fă ră semne de ım
̂ bolnă vire;

.

Tendința de roire, factor determinant al să nă tă ții generale;

.

Toate acestea realizându-se FĂRĂ SURSĂ DE HRANĂ DIN NATURĂ.

Concluzii:

.

►
Indiferent de factorii climatici, apicultorii pot avea o activitate
sustenabilă , datorată calită ții produselor Dulcofruct.
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Pentru mai multe detalii cu privire la
“Exclusive Feeding Experiment”
vă rugă m să vă abonați canalului nostru
de youtube: /c/dulcofruct
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Echipă
Compania Dulcofruct a fost fondată la ın
̂ ceput ca o afacere de familie,
ın
̂ să datorită evoluției pieței ș i activită ții s-a dezvoltat ajungâ nd la o
echipă formată de 30 de oameni dedicați industriei apicole.

“Respectând modelul unei familii de albine, pot
spune că la început am fost ca un roi, am lucrat
și am evoluat, devenind o familie puternică
adultă de albine, care poate alimenta cu hrană
de înaltă calitate toate coloniile de albine din
Europa și din întreaga lume.”
.
Paul Ciobotaru, Fondator
.

“Am citit recent că albinele au fost declarate cele
mai importante iințe vii de pe Pământ. Acest fapt
îmi dă curaj să cred că ceea ce facem aici la
Dulcofruct înseamnă cheia fericirii și a vieții mai
frumoase. În centrul activității Dulcofruct se a lă
credința noastră în valori puternice și iubirea
față de albine.”
.
Ră zvan Ciobotaru, Chief Executive Of icer
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“Echipa companiei lucrează la adăugarea unui
plus de valoare produselor și reușește să o facă
în cel mai serios mod aplicând știința, investiții,
inovații și colaborând cu mulți oameni de știință.
Produsele sunt competitive la nivel mondial și
foarte apreciate de companii cunoscute, cu
cerințe la standarde ridicate.”
.
Prof. Dr. Daniel Popovici, R&D Manager
.

“Cand iubești ceea ce faci și găsești și locul ideal
să te exprimi, totul este mult mai ușor la sfârșit
de zi. Toate acestea se exprimă prin respect față
de client, seriozitate față de furnizori și loialitatea
salariaților.”
.
.
Daniela Cioruță, Chief Financial Of icer

“Suntem in continuă dezvoltare, aș putea spune că
internațional am reușit prin muncă asiduă și
perseverență să încheiem parteneriate cu marii
jucători din piața apicolă reușind să facem
cunoscută calitatea produselor noastre de
nutriție pentru albine în majoritatea țărilor din EU.
Vă invit pe aceasta cale să vă alăturați rețelei de
distribuitori ”Fii Aici” pentru o apicultură de viitor.”
Remus Guiu, Sales & Export Manager
.

.
“Fiecare
zi vine cu noi provocări. Contribuim
la consolidarea business-ului prin promovarea
portofoliului de produse atât direct,
interacționând cu apicultorii în cadrul
târgurilor de pro il, cât și indirect prin
intermediul campaniilor online, mărindu-ne
astfel orizonturile.”
.
Raluca Guiu, Chief Brand Of icer.
.
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Management
SOCIAL

Dulcofruct, Bee Nutrition Science, este un brand de niș ă, ce se
bucură de apreciere la nivel European, producâ nd o gamă
variată de hrană ș i suplimente pentru albine la cele mai ın
̂ alte
standarde de calitate.
.

TÂRGURI
APICOLE

Pentru că albinele au nevoie de apicultor pentru a i ın
̂ grijite,
suntem aproape de aceș tia prin participă rile naționale, dar mai
ales internationale ale Companiei Dulcofruct prin distribuitorii
/partenerii nostri.
.

SOCIAL
MEDIA

Noua generație de apicultori ne poate urmă ri activitatea de la
distanță prin intermediul paginilor noastre de social media,
unde vă vom ține la curent cu toate noută țile ın
̂ materie de
nutriț i e a albinelor.
.
/dulcofruct
/dulcofruct_ro
/c/dulcofruct

SITE

Site-ul Dulcofruct este actualizat la zi cu toate informațiile
necesare desfă ș ură rii activitații de creș tere a albinelor, niș a
nutriției albinei pentru toate grupele de apicultori, amatori
sau profesioniș ti.
.
Veț i gă si sugestii de utilizare a produselor , exemple de
folosire, ilme de prezentare, bene iciile utiliză rii produselor,
dar mai ales ne puteți adresa ın
̂ trebă ri. www.dulcofruct.com

RESPONSABILITATE

Prin campaniile noastre de responsabilitate socială , Dulcofruct
a ară tat grijă pentru mediul ın
̂ conjură tor plantâ nd copaci.
De asemenea, avem grijă de oameni, oferind donații ș i ajutor
celor care au nevoie, salvă m albinele de la exterminare prin
donarea produselor Dulcofruct. Vom continua aceste serii de
acțiuni pentru a oferi o ș ansă ın
̂ plus ecosistemului.
.

SOCIALĂ
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INTERVIURI
ÎN
ZIARE

REVISTĂ
APICOLĂ
POLONEZĂ
DESPRE
DEZVOLTAREA
COMPANIEI
DULCOFRUCT

RESPONSABILITATE
SOCIALĂ

DULCOFRUCT
ÎN REVISTA
APICOLĂ
DIN UNGARIA
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Producție
PRODUSE
FINALE

Activitatea de fabricare a hranei de albine marca Dulcofruct
este certi icată ı̂n managementul calită ții produselor HACCP,
respectâ nd standardele de calitate ISO ISO 9001: 2015
ș i ISO 22000: 2005.
.

LINIA DE
AMBALARE

Siguranța sanitar veterinară ın
̂ acest segment este prioritatea
departamentul nostru, din acest punct de vedere suntem
autorizaț i de organele competente cu numă rul ROVN0088,
astfel produsele marca Dulcofruct pot i uș or exportate
ın
̂ zona UE, dar ș i ın
̂ țările NON-UE .
.
Echipamentele folosite ın
̂ producție sunt performante asigurâ nd
randamente ın
̂ producție foarte ridicate calitativ ș i cantitativ,
totodată respectâ nd de asemenea siguranț a alimentară ,
anjagații implicați ai departamentului sunt instruiți ın
̂ acest sens,
ceea ce face ca produsele Dulcofruct rezultate să ie uimitoare.

PREGĂTIREA
PRODUSELOR
PENTRU EXPORT

TESTAREA
PRODUSULUI

14

15

Târguri apicole
Din 2010 ıî primim pe apicultori, participă m la toate tâ rgurile de
apicultură din toată țara ș i din stră ină tate, ım
̂ pă rtă ș ind cu ei secretele
apiculturii.
.

.

Dulcofruct este la curent cu informații utile, sugestii, produse noi ș i
evenimente apicole.
.

Tâ rg apicol
Ghiroda, Româ nia

Tâ rg apicol
Sighiș oara, Româ nia

2011

2013

Tâ rg apicol
Bucureș ti,
Româ nia

2010

2012

2014

Tâ rg apicol
Câ mpina,
Româ nia

Tâ rg apicol
Tâ rgu Mureș , Româ nia

Tâ rg apicol
Buză u,
Româ nia

2015

Tâ rg apicol
Craiova,
Româ nia

Tâ rg apicol
Andrychow Poland

Tâ rg apicol
Blaj, Româ nia

2016

2018

2017
Tâ rg apicol
APIMONDIA
Istanbul

2020
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Tâ rg apicol
Szekesfehervar
Hungary
Oroskare KFT

Tâ rg apicol
Pleven Bulgaria

2019
Tâ rg apicol
BeeTradex
United
Kingdom
Maismore
Apiaries

Parteneriate

Rețeaua Europeană

Albinele sunt insecte extraordinare ce tră iesc acolo unde există
viață, acolo unde sunt plante ș i oameni, indiferent de rasă sau
zonă , apicultorii iș i doresc ca albinele să aibă rezultate foarte
bune pentru realizarea pro itului acestora.
.

Norvegia

Finlanda

Olanda
Regatul Unit
Maisemore Belgia
Apiaries
Franța
Icko
Apiculture
Portugalia

Lituania
Bitè Tuk

Polonia
Polonia Lyson
Babik
Slovacia
Sabat
Germania
Ungaria
Cehia
Orosker

Croatia
Serbia

Elveția

Italia
Consorzio
Con Le Api

Republica
Moldova
InterSIS-45

Romania
Dulcofruct

Austria
Slovenia

ApiSantos

Spania
Sistemas
Writer

Estonia
Baltic
Bees & Berries
Letonia
Baltic
Bees & Berries

Danemarca

Compania Dulcofruct exportă produse ın
̂ EU avâ nd parteneriate
multiple de lungă durată , demonstrâ nd colaboratorilor noș tri,
valorile noastre, prosperitatea comună , integritatea ș i inovația.
Suntem ın
̂ că utare de distribuitori/parteneri ım
̂ preună cu care
să clă dim oportunită ți pentru apicultori ș i albine, să ducem
activitatea acestora la urmă torul nivel.
.
Vă aș teptă m să vă ală turați rețelei noastre “Fii Aici”.
.

Suedia

Albania
Bulku
Pharm
Vet

Bulgaria
Ctatepa
Grecia
Kalokiris
Ioannis
FII AICI
DISTRIBUITORUL
NOSTRU

FABRICA
NOASTRA
18

19

De ce să

Rețea în dezvoltare

“FII AICI”?

Frumusețea meseriei de apicultor constă ın
̂ faptul că tehnicile, tehnologiile,
echipamentele, mentalită țile acestora sunt diferite, albinele oferindu-le
ocazia să -ș i pună ın
̂ valoare abilită țile. Insă , ın
̂ orice apicultură există reguli,
reguli de nutriție cunoscute de noi ș i puse la dispoziția consumatorului prin
produsele Dulcofruct. Aș adar, “FII AICI”!
.

Cipru
Kalokiris
Ioannis

Maroc

Algeria
Libia

►Gama variată de produse, adaptate
nevoilor albinelor

Egipt

►Termeni ș i condiții contractuali:
termeni de plată adaptați
Sudan

►Persoană desemnată din cadrul
companiei pentru o comunicare bună

►Disponibilitatea noastră pentru
deplasă ri la tâ rguri ș i expoziții

►Dezvoltarea campaniilor ș i
strategiilor de vâ nzare ım
̂ preună cu
distribuitorii

►Posibilitatea creă rii de produse
personalizate

►Asigurarea suportului tehnic
ım
̂ preună cu echipa noastră de R&D

Iran
Kuweit

Arabia Saudită

►Diverse oportunită ți de livrare
a produselor datorită poziției
geogra ice excelente a fabricii
Dulcofruct (camion, navă , tren )

Oman

Emiratele
Arabe
Unite

►Impă rtă ș irea cunoș tințelor noastre
de vâ nză ri cu distribuitori pentru o
vâ nzare bună

FII AICI
DISTRIBUITORUL
NOSTRU
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Hrană Lichidă
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APITOTAL
NON GMO

►APITOTAL este un sirop cu o compozi ț ie
completă pentru dezvoltarea familiilor de albine.
Conceput ı̂ n special pentru realizarea unei
stimulă ri perfecte, pentru a creș te ponta mă tcii,
dar ș i pentru completarea rezervelor de hrană ,
avâ nd efect pro ilactic ım
̂ potriva Nosema Apis ș i
Ceranae datorită polifenolilor naturali.
.
► CO N Ț I N E : f r u c to z ă , gl u c o z ă , s u c ro z ă ,
apă , excipienți, vitamine: B1, B2, B5, B6, B7,
B12, C, PP; minerale: Ca, Mg, P, Na, K, Cl, Fe, S;
aminoacizi: Triptofan (L), Metionină (DL),
Lizine (L), polifenoli ș i tanini din plante
(anghinare, cimbru, gă lbenele, busuioc).

HRANĂ
DOAR PENTRU
ALBINE

►UTILIZARE:
.
STIMULARE: se diluează cu 20-50% apă
(distilată ).
.
Se aplică ın
̂ alimentator sau poate i pulverizat
pe rame: 250g - 300g o dată la 2-3 zile, ın
̂ funcție
de puterea familiei de albine.
.

EVOLUȚIA
COLONIEI
DE ALBINE

COMPLETAREA REZERVELOR: a se administra
ca atare ı̂n hranitor: 500g/familia de albine,
o dată la 2-3 zile.
.
►BENEFICII:
.
Creș terea puterii coloniei de albine;
.
Manevrare uș oară ș i rapidă ;
.
Reduce riscul ım
̂ bolnă virii;
.
Protejează familia albinelor ım
̂ potriva Nosema.
►ALTE DETALII:
.
Capacitate zilnică: 20 tone
.
Valabilitate: 12 luni
.
Detalii logistice: 13kg jerrycan, 60buc./palet
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APINECTAR PLUS

NON GMO

►APINECTAR PLUS este un sirop ce asigură o
stimulare bună coloniei de albine ı̂n perioadele
lipsite de cules. Conceput să ofere un cost foarte
bun apicultorilor cu rezultate exceptionale,
familiile de albine dezvoltâ ndu-se rapid.
.
►CONȚINE: fructoză , glucoză (zaharuri invertite),
sucroză / zaharoză (zaharuri neinvertite), apă ,
infuzie din plante: cimbru, urzică , rubarbă , gă lbenele
sună toare, busuioc, mentă , pelin .
.

GATA DE
UTILIZARE

►UTILIZARE:
.
STIMULARE: se diluează cu 20-50% apă (distilată )
Se aplică ın
̂ alimentator sau poate i pulverizat pe
rame : 250g - 300g o dată la 3-3 zile, ın
̂ funcție de
puterea familiei de albine.
.
COMPLETAREA REZERVELOR: a se administra ca
atare ın
̂ hră nitor: 500g/familia de albine, o dată la 2-3
zile.
.

PREȚ
AVANTAJOS

►BENEFICII:
.
Dezvoltare rapidă datorită combinațiilor glucidice
excelente;
.
Cost foarte bun;
.
Protejează familia ım
̂ potriva Nosema.
.
►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică: 20 tone
Valabilitate: 12 luni
Detalii logistice:13kg bidon, 54buc./pallet
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BEENECTAR

NON GMO

►BEENECTAR este un sirop destinat completă rii
rezervelor de hrană pentru a proteja familia de
albine ım
̂ potriva Nosema Apis ș i Nosema Ceranae.
►CONȚINE: fructoză , glucoză , zaharuri invertite
(total glucide), apă , extract de plante: cimbriș or,
urzică , gă lbenele, roiniță, coada ș oricelului, mentă ,
sună toare, muș ețel, busuioc, pelin.
.
►UTILIZARE: se administrează ın̂tr-o cantitate de
500 gr. – 1 kg/familie de albine, 1-5 zile, nediluat,
ı̂ n funcț i e de viteza cu care este consumat.

PRODUS
INVERTIT

►BENEFICII:
Conține plante;
Poate i că pă cit cu uș urință;
Nu conține zahă r;
Nu cristalizează ;
Nu uzează albina iarna;
Uș urează digestia;
Conținut echilibrat de microelemente esențiale
nutriția albinelor.

IMUNITATE
RIDICATĂ

►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică: 20 tone
Valabilitate: 12 luni
Detalii logistice: 13kg bidon, 54buc./palet
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.

APINECTAR

CONȚINUT
RIDICAT
DE FRUCTOZĂ

►APINECTAR este un sirop destinat completă rii
rezervelor de hrană cu un conținut echilibrat de
microelemente esențiale ın
̂ nutriția albinelor.
.
►CONȚINE: fructoză , glucoză , zaharuri invertite
(total glucide), apă .
.
►UTILIZARE: se administrează ın
̂ tr-o cantitate de
500gr.-1kg/familie de albine, 1-5 zile, nediluate,
ın
̂ funcție de viteza cu care este preluat.
.
►BENEFICII:
Poate i că pă cit cu uș urință;
Nu cristalizează ;
Nu uzează albina iarna;
Uș urează digestia.

.
.
.
.
.

►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică: 20 tone
Valabilitate: 12 luni
Detalii Logistice: 13kg bidon, 54buc/palet

.
.
.
.
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PRODUS
INVERTIT

PREȚ
AVANTAJOS
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Hrană Solidă
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TURTA ENERGETICĂ

NON GMO

►TURTA ENERGETICĂ este o hrană solidă
pentru albine, special concepută pentru o
administrare rapidă ın
̂ stup, crescâ nd valorile
energetice ale coloniilor de albine ın
̂ sezonul
rece, câ nd albinele nu au nici o activitate de zbor..
►CONȚINE: fructoză , glucoză , alte zaharuri, apă .
►UTILIZARE:
.
Se taie ambalajul ș i se plasează ı̂n interiorul
stupului, deasupra ramelor.
.
Poate i folosit cu succes de crescă torii de
regine ın
̂ hră nitoare.
.

GATA DE UTILIZARE

►BENEFICII:
.
Creș te longevitatea albinelor;
.
Asigură impuls energetic ı̂ n sezonul rece;
Asimilare uș oară , datorită conținutului cremos.
►ALTE DETALII:
.
Capacitate zilnică: 15 tone
.
Valabilitate: 12 luni
.
Condiții de păstrare -15°C la +30°C
.
A nu se lă sa la lumina directă a soarelui
Detalii logistice: 1kg punga de plastic/folie,
10 buc./ cutie colectoare, 1.000 buc./palet

UȘOR DE
ADMINISTRAT

10kg
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10
X 1kg
pcs

TURTA ENERGETICĂ
CU PLANTE

NON GMO

►Turta Energetică cu Plante este o hrană solidă
pentru albine, ce conț i ne polifenoli naturali,
antiseptice naturale ș i antibiotice de origine
vegetală . Special concepută pentru a ajuta coloniile
de albine să reziste ı̂n perioada sezonului rece.

PREVINE
NOSEMA

►CONȚINE:
.
fructoză , glucoză , apă , infuzie din plante:.cimbru,
muș ețel, urzică , mentă , gă lbenele,.sună toare, roiniță,
busuioc, pelin.
.
►UTILIZARE:
.
Se taie ambalajul ș i se plasează ı̂ n interiorul
stupului, deasupra ramelor.
.
Se poate utiliza ca hrană de stimulare ın
̂ sezonul
lipsit de cules natural.
.

pH SCĂZUT

►BENEFICII:
.
Previne Nosema datorită extractelor din plante
naturale;
.
Nu se topeș te pe rame;
.
Asimilare rapidă ;
.
Stimulează ponta mă tcii.
.
►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică: 15 tone
Valabilitate: 12 luni
Condiții de păstrare: -15°C la +30°C
A nu se lă sa la lumina directă a soarelui;
Detalii logistice: 1kg punga de plastic/folie,
10 buc./ cutie colectoare, 1.000 buc/palet
.
10kg

.
.
.
.
.
.

10
X 1kg
pcs
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TURTA ENERGETICĂ
FORTE

PRODUS
INVERTIT

►Turta Energetică Forte este o hrană energetică
solidă pentru albine ce conține zaharuri invertite,
pă strâ nd energia albinelor pentru iernare.
Această turtă a fost creată pentru e iciența sa
de a deranja acarianul Varroa.
.

DIGESTIE
UȘOARĂ

►CONȚINE: fructoză , glucoză ,

apă , Thymol.

►UTILIZARE:
.
Se taie ambalajul ș i se plasează ı̂n interiorul
stupului, deasupra ramelor.
.
Se poate utiliza ca hrană de stimulare ın
̂ sezonul
lipsit de cules natural.
.

ASIMILARE
RAPIDĂ

►BENEFICII:
Efect pro ilactic ım
̂ potriva Varroa;
Salvează energia albinelor;
Asimilare rapidă ;
Manevrabilitate uș oară ;

.
.
.
.
.

►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică : 15 tone
Valabilitate: 12 luni
Condiții de păstrare: -15°C la +30°C
A nu se lă sa la lumina directă a soarelui.
Detalii logistice: 1kg punga de plastic/folia,
10 buc./ cutia colectoare, 1.000 buc/palet

.
.
.
.
.
.

10kg
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10
X 1kg
pcs

TURTA ENERGETICĂ
CU VITAMINE

MIX DE
VITAMINE

►Turtă Energetică cu Vitamine este creată
pentru a dezvolta coloniile tinere ın
̂ cel mai scurt
timp.
►CONȚINE:
fructoză , glucoză , apă , alte zaharuri, vitamine:
B1, B2, B6, B12, Vitamina C, Pantotenat de Ca,
Botină , Niacinamidă , Ca.

STIMULARE
RAPIDĂ

►UTILIZARE:
Se taie ambalajul ș i se plasează ın
̂ interiorul
stupului, deasupra ramelor.
.
Se poate utiliza ca hrană de stimulare ın
̂ sezonul
lipsit de cules natural.
►BENEFICII:
Conținut cremos fă ră a se scurge pe rame;
pH redus care previne apariția bolilor;
Manevrabilitate uș oară ;
Preț competitiv.

UȘOR DE
ADMINISTRAT

►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică : 15 tone
Valabilitate: 12 luni
Condiții de păstrare: -15°C la +30°C
A nu se lă sa la lumina directă a soarelui.
Detalii logistice: 1kg punga de plastic/folia,
10 buc./ cutia colectoare, 1.000 buc/palet
10kg

10
X 1kg
pcs
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TURTA ENERGETICĂ CU
VITAMINE & PROTEINĂ

ASIMILARE
RAPIDĂ

►Turta Energetică cu Vitamine și Proteină
este un produs uș or de manevrat cu un complex
de aminoacizi care asigură o dezvoltare rapidă
a familiilor de albine.
.

TOATĂ
GAMA DE
AMINOACIZI

►CONȚINE:
.
fructoză , glucoză , apă puri icată , aminoacizi:
triptofan, tirozină , valină , izoleucină , leucină ,
lizină , metionină , fenilalanină , histină , arginină ;
minerale: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, P;
vitamine: B1, B2, B6, B12, PP, C.
►BENEFICII:
Gata de utilizare;
Nu curge pe rame chiar ș i la temperaturi ridicate;
Digestie uș oară datorită conținutului cremos.

PREȚ
AVANTAJOS

►ALTE DETALII:
Capacitate zilnică: 15 tone
Valabilitate: 12 luni
Condiții de păstrare: -15°C la +30°C
A nu se lă sa la lumina directă a soarelui.
Detalii logistice: 1kg punga de plastic/folia,
10 buc./ cutia colectoare, 1.000 buc./palet
10kg
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10
X 1kg
pcs

.

TURTA SUPER
PROTEICĂ

VALOARE
RIDICATĂ
A PROTEINEI

►Turta Super Proteică este un produs premium
al companiei Dulcofruct, creat pentru regenerarea
rapidă a coloniilor de albine indiferent de starea
lor de să nă tate.
Conține un amestec echilibrat de ingrediente
care duc la o dezvoltare perfectă atunci câ nd
resursele naturale nu sunt su iciente pentru albine.
Acest produs a depă ș it cu succes toate testele cu
rezultate extraordinare.

UTILIZARE
TOT TIMPUL

►CONȚINE: fructoză , glucoză , sucroză , apă
puri icată , ApiPollen Substitute (are un conținut
ridicat de proteină crudă 10,5%), acid citric,
gră simi vegetale, uleiuri esențiale de plante,
minerale, ibre, antioxidanți, polifenoli, antiseptice
din plante.
.

REPARĂ
COLONIA DE
ALBINE

►UTILIZARE:
.
A se folosi oricâ nd ın
̂ lipsa culesului natural, pentru
dezvoltare explozivă sau pentru recuperarea rapidă
a familiei de albine.
Se taie ambalajul ș i se plasează ın
̂ interiorul stupului,
deasupra ramelor.
.
►BENEFICII:
.
Gata de folosit;
Nu se topeș te pe rame chiar ș i la temperaturi
ridicate;
Conținut echilibrat special creat pentru nevoile
albinei;
Dezvoltarea explozivă a albinelor prin creș terea
numă rului de ouă depuse;
Elimină riscul de icitului de polen natural;
Se utilizează pentru formarea corpului gras al
albinei, asigură regenerarea coloniilor de abine
care au pierdut albina culegă toare;
Produsul se administrează pentru creș terea
puietului, mă reș te nivelul de vitellogenin.;
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►ALTE DETALII:
Valabilitate: 12 luni
Condiții de păstrare:
-15°C la +30°C
A nu se lă sa la lumina directă
a soarelui.
Detalii logistice:
1kg punga de plastic/folia,
10 buc./ cutia colectoare,
1.000 buc/palet
.

10kg

10
X 1kg
pcs
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ASIMILARE
RAPIDĂ

►BENEFICII:
.
● Calitatea doicilor;
● Reduce populația de Varroa;
● Dezvoltare explozivă a coloniilor de albine;
● Protejează genomul reproducerii ambelor sexe;
● Creș te imunitatea albinei ș i longevitatea vieții
acesteia;
● Creș te numă rul performanțelor excelente ale
trâ ntorilor;
● Sprijină ponta mă tcii;
● Tratament pro ilactic a factorilor dă ună tori;

TURTA SUPER PROTEICĂ
BIODEGRADABILĂ
► Turta Super Proteică Biodegradabilă a primit
o atenție specială din partea departamentului de
Cercetare ș i Dezvoltare, a fost concepută din grija
pentru mediu, conținâ nd ambalaj biodegradabil.
Produsul conține 12,5% proteină brută , fapt ce
ajută familiile de albine pentru o dezvoltare rapidă
ın
̂ lipsa polenului din natură .
Produsul ajută la creș terea imunită ții datorită
substanțelor active, avâ nd efect pro ilactic
ım
̂ potriva bolilor.

ÎNTREAGA GAMĂ
DE AMINOACIZI

►CONȚINE: sirop de fructoză 22%, dextroză
18%, sucroză din sfeclă 33%, fructoză pură 3%,
ApiPollen Substitute 24,5% (proteină vegetală din
drojdie ș i soia), uleiuri cu conținut oleic ridicat
(gră simi), uleiuri: lemongrass, mentă , cimbru, busuioc,
muș ețel, gă lbenele, lavandă , scorțiș oară , cuiș oare, salvie,
aloe; roiniță; sună toare; foi de da in; anghinare;
vitamine: A, D, E, D3, B2, B3, B12, K, C; acid citric/ acid
lactic; complex de minerale: Mg, S, Cu, Fe, Zn, Na, Ca, Mn,
Co, P; bacterii probiotice, extract de polifenoli din plante;
apă pură 10%.
Caracteristici: substanță uscată 90%, proteină brută
12,5%, carbohidrați solubili 75,5%.

PREȚ
AVANTAJOS

RECOMANDĂRI:
● Pentru creș terea familiilor de albine indiferent de
vreme sau pentru familiile care au pierdut albina adultă ;
● In zonele cu cantită ți mici de polen sau o slabă calitate
a polenului;
● Nu necesită alte intervenții câ nd este aplicată ın
̂
stupină , albinele consumâ nd ambalajul;
● Poate i folosit pentru formarea corpului gras a
familiilor de albine, pentru a asigura dezvoltarea
coloniilor care au pierdut albinele culegă toare ın
̂
perioada de recoltare;
● Produsul este destinat creș terii puietului pentru a
46 creș te nivelul de vitellogenin.

►UTILIZARE:
.
Plasați una sau două turte Super Protein Pattie pe
spetezele superioare ale ramelor;
A se folosi la 2 să ptă mâ ni (sau de câ te ori este
nevoie);
NU este nevoie a se ın
̂ depă rta hâ rtia.
.
450
12
►ALTE DETALII: 5,4kg
.
X gr
pcs
Shelf life: 18 luni
.
Condiții păstrare: depozitați departe de razele
directe ale soarelui sau la temperatură sub 30°C
Deralii logistice: 450g ambalaj biodegradabil,
12 buc/ cutia colectoare.
.
.
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Biostimulatori
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BEEVIROL
PULVERIZARE
PE RAME

►BEEVIROL este rezultatul cercetă rilor fă cute
de medicii veterinari care au certi icat acest
produs printr-un brevet de inventi̦e, testat la
p e s t e 3 0 . 0 0 0 d e fa m i l i i d e a l b i n e .
Produsul are efect antibacterian, iind singurul
produs certi icat pentru această utilizare.
Produsul BeeVirol este foarte e icient ın̂ lupta
ım
̂ potriva Locii Americane și Europene, oprește
dezvoltarea Penibacillus, eliminâ nd stresul
pentru albine, creș te igiena coloniei, creș te
vitalitatea ș i starea clinică a albinelor.

CREȘTE
INSTINCTUL
DE IGIENĂ

►CONȚINE: Aminacuaternara benzyl, excipienti̦
(maltol, propolis, clorură de cobalt soluti̦e, apă
distilată ).
.
►UTILIZARE:
.
A se pulveriza uniform pe corpul albinelor și pe
puiet 150-250 ml, 1 – 2 aplicati̦i o data la 3 zile,
ın̂ainte de ın̂ceperea recoltă rii active și după
ın̂cheierea sezonului;
.

EFECT
ANTIBACTERIAN

A se amesteca cu sirop 150-250ml/1kg sirop;
Ori de câ te ori coloniile de albine au rezistentă̦
slabă .
.
►BENEFICII:
.
Previne apariti̦a Lotcii Americane și Europene
prin stoparea bacteriilor din colonii, combate
virusul aripilor deformate ș i virusul aripilor
ın̂ sac;
.
Stimulează ponta mă tcii;
.
Crește starea generală de igienă ;
.
Crește cu 30-40% producti̦a de miere;
.
Menț i ne ritmul de lucru al albinelor;
Elimină bacteriile patogene din mediul stupului
și din microbiomul albinelor.
.
►ALTE DETALII:
Valabilitate: 24 luni
Condiții de păstrare: 0°C la +25°C
Detalii logistice: 1l și 5 l
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.
.
.
.

APIPOLLEN
SUBSTITUTE

CALITATE
RIDICATĂ
A PROTEINEI

►APIPOLLEN SUBSTITUTE a fost creat special de
departamentul de Cercetare ș i Dezvoltare ca un
ın
̂ locuitor al polenului natural garantâ nd dezvoltarea
calitativă a coloniilor de albine indiferent de
condiț iile meteorologice. Este un produs complex
avâ nd un avantaj principal ingredientele perfect
echilibrate ș i adaptate nevoilor albinelor, fă ră
lipsuri sau excese.
.

INGREDIENTE
NATURALE

►CONȚINE: Proteină din soia ș i drojdie (51%
proteine), Vitamine: B1, B2, B6, B12, PP, C, A, D3, E;
Complex mineral: Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, P, gră simi
vegetale, uleiuri esenț iale din plante, acid citric,
antioxidanți, bacterii probiotice.
.
►UTILIZARE:
.
În stare uscată:
.
Plasați produsul ın
̂ tr-un recipient cu ori icii prin care
să circule albinele, prevă zut cu câ teva bucă ți de lemn
sau material antiderapant pentru a le ajuta să se
refugieze. Administrați cca. 700gr. ApiPollen Substitute
ın
̂ stare uscată /familia de albine, ferind produsul de
vâ nt ș i umezeală . Se recomandă folosirea hră nitoarelor
speciale pentru ı̂ n locuitor de polen.
.
În amestec cu glucide:
.
Turte: Amestecați 200gr. ApiPollen Substitute/800gr.
glucide (combinații diverse ın
̂ tre miere, HFCS, zahă r),
la temperaturi de pâ nă la 40°C, consistență de pastă
ce se aplică ı̂n pungi sau foi de hâ rtie cerată pe
spetezele superioare ale ramelor.
.
Sirop: Amestecați 100gr. ApiPollen Substitute/1litru
sirop (Apinectar), zahă r, HFCS, se va folosi ın
̂ sirop de
stimulare cu o concentrație de substanță uscată de
50%, administrâ ndu-se ın
̂ hră nitor.
.
Ca aliment special înlocuind polenul.

BALANȚĂ
PERFECTĂ
DE NUTRIENȚI
►BENEFICII:
.
Protejează micro lora intestinală ș i creș te
asimilarea hranei;
.

►OBSERVAȚIE:
Nu-l lă sați ın
̂ stup
atunci câ nd nu există puiet.

Conține elemente uș or asimilabile, perfect
echilibrate fă ră reziduuri;
.

►ALTE DETALII:
Valabilitate: 12 luni
Condiții de păstrare:
0°C la +30°C
Detalii logistice:
2kg/gă leată , 120buc/palet
7kg/gă leată , 48buc/palet

Creș terea rapidă a puterii coloniei prin
producț i a de vitellogenin, extrem de
necesară pentru larve ș i puiet;
.
Diverse tipuri de administrare.

.
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ANTIVARNOSEM

EXTRACT
NATURAL
DIN PLANTE

►ANTIVARNOSEM este un produs care are la
bază macerat alcoolic din plante, avâ nd rol
antibacterian, antibiotic ș i antiviral, ajutâ nd cu
succes micș orarea infestă rii familiei de albine
cu Nosema Apis ș i Nosema Ceranae, de asemenea
este un stimulent excelent pentru ponta mă tcior.
.
►CONȚINE: extract de plante: muș ețel, gă lbenele,
sună toare, mentă , coada ș oricelului, pă pă die,
urzică , pelin, cimbru, busuioc; propolis, alcool
etilic, apă puri icată .
.

SCĂDEREA
NOSEMOZEI

►UTILIZARE:
.
Doza recomandată (prevenire)
.
Se amestecă 20 ml/1 kg de hrană lichidă
.
Se amestecă 40 ml/1 kg de hrană solidă
.
Pulverizarea pe toate ramele, ın
̂ orice situație câ nd
colonia are nevoie.
.

GATA
DE UTILIZARE
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►OBSERVAȚII: A se utiliza după apus.

.

►BENEFICII:
Raport calitate preț;
Uș or de utilizat;
Amestec pe bază de plante;
Lupta ım
̂ potriva Nosemozei.

.
.
.
.
.

►ALTE DETALII:
Valabilitate: 24 luni
Condiții de păstrare: -15°C la +30°C
Detalii logistice: 500 ml/sticla, 6 buc/bax

.
.
.

55

.

56

57

