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Ř أبیتوتال: ھو شراب مع تكوین متكامل لتنمیة 
عوائل

Ř تفاصیل إضافیة:

Ř تحتوي على: فروكتوز والغلوكوز والسكروز 
والمیاه ومواد السواغ والفیتامینات ب١ وب٢ وب٥ وب٦ 

زوب ٧ وب١٢، والفیتامین سي وبي بي والمعادن: 
كالسیوم والمغنیسیوم والفوسفور والصودیوم والبوتاسیوم 

والكلورین والحدید والكبریت؛ األحماض األمینیة: 
 )L( والالیسین )DL( والمیثیونین )L( التریبتوفان

والمتعدد الفینول وعفص األعشاب (الخرشوف والزعتر 
والجمبري والماري غولد والریحان).

ّزیادة قوة مستعمرة النحل

المخزون الكامل: یعطى كما ھو الحال في المغذیات: 
٥٠٠ّ غرام / لكل عائلة نحل مرة كل ٢-٣ أیام. 

تخفیف خطر المرض

التفاصیل اللوجیستیة: ١٣ كلغ صفیحة، ٦٠ قطعة / 
منصة النقالة

ً النحل. إنھ مصنوع خصیصا لتحقیق تحفیزا مثالیا ولزیادة ً ً
ًوضع الملكة للبیض وأیضا لإلنتھاء من مخزون طعام 

ًالشتاء، ولدیھ تأثیرا وقائیا ضد المسقمة النحلیة وكاراناي ّ ً
بفضل متعدد الفینول الطبیعي.

تحمي عائلة النحل ضد المسقمة النحلیة.ّ

ًمدة الصالحیة: ١٢ شھرا

Ř كیفیة اإلستعمال:

القدرة الیومیة: ٢٠ طنًا

التحفیز: یجب تخیفھ باستخدام المیاه (المقطر) بنسبة ٢٠-
٪٥٠، یجب وضعھا في وحدة التغذیة أو یمكن رشھا على ّ

ّاإلطارات: ٢٥٠ غرام – ٣٠٠ غرام مرة كل ٢-٣ أیام 
ّبناء على قوة عائلة النحل. ً

Ř الفوائد:

التسییر بسھولة وسرعة



أبینیكتار بلس
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ّŘ  أبینیكتار بلس: ھو الشراب الذي یؤكد التحفیز
ّالجیّد لعائلة النحل في فترات الحصاد. تم إنشاءه لعرض 
تكلفة جیّدة جدًا لمربي النحل مع النتائج اإلستثنائیة. یزید 

في سرعة نمو عوائل النحل. 

Ř یحتوي على: الفروكتوز والغلوكوز (السكر 
المحول) والسكروز (سكر غیر محول) والمیاه وضخ 

االعشاب: الزعتر والمعدن والكرفس والصفار والقطیفة 
ونبتة القدیس یوحنا والریحان والنعناع واألفسنت.

Ř كیفیة اإلستعمال: 
التحفیز: یجب تخیفھ بإستخدام المیاه (المقطر) بنسبة ٢٠-

٪٥٠ یجب وضعھا في وحدة التغذیة أو یمكن رشھا في ّ
ّاإلطارات: ٢٥٠ غرام – ٣٠٠ غرام مرة كل ٢-٣ أیام 

ّبناء على قوة عائلة النحل. ً

المخزون الكامل: یعطى كما ھو الحال في المغذیات: ٥٠٠ 
ّغرام / عائلة النحل مرة كل ٢-٣ أیام. 

Ř الفوائد:
تنمیة سریعة بسبب تركیبات الكربوھیدرات الممتازة.

افضل النتائج مقابلة بالمال.
تحمي العائلة ضد المسقمة النحلیة.ّ

القدرة الیومیة: ٢٠ طنًا
ًمدة الصالحیة: ١٢ شھرا

التفاصیل اللوجیستیة: ١٣ كلغ صفیحة، ٥٤ قطعة / 
منصة النقالة

Ř تفاصیل إضافیة:
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إقطع الحزمة وضعھا داخل الخلیة فوق اإلطارات.

ّتطور ھائل للنحل من خالل زیادة وضع البیض.

جاھزة لإلستعمال:

Ř تحتوي على: الفروكتوز والغلوكوز والسكروز 
والمیاه النقیة وبدیل حبوب اللقاح التي تحتوي على 

بروتین مرتفع (البروتین الخام ١٠٫٥٪ وحمض 
السیتریك والدھون النباتیة وزیوت النباتیة الضروریة 
والمعادن والفایبر ومضادات األكسدة ومتعدد الفینول 

Řكعكة البروتین الخارقة: ھي منتج ممتاز من  ١ كلغ
ّشركة دالكوفراكت، التي تم إنشاءھا من أجل التجدید 

السریع لمستعمرة النحل بغض النظر عن الحالة 
الصحیة. تحتوي على خلیط متوازن للمكونات التي 

تؤدي إلى التنمیة الممتازة عندما ال یمكن للموارد 
ّالطبیعیة تقدیمھا للنحل. لقد تفوق ھذا المنتج بنجاح جمیع 

اإلختبارات مع النتائج اإلستثنائیة.

Ř كیفیة اإلستعمال: 
).

ومھرات األعشاب

Ř الفوائد:

ّلا تذوب اإلطارات على الرغم من الحرارة العالیة.
ًالمحتوى المتوازن المنشأ خصیصا لحاجات النحل.

تقلل الخطر من نقص حاد في نوعیة اللقاح الطبیعي.
يمكن إستخدامھ لتشكیل دھن الجسم لعوائل النحل 

ولتأكید على تنمیة المستعمرات التي فقدت النحل العامل 
في فترة الحصاد.

يدیر المنتج لنمو الیرقات ولزیادة مستوى الفیتللوجینین.

كعكة البروتین الخارقة:
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Ř:التفاصیل اإلضافیة
ًمدة الصالحیة: ١٢ شھرا

حالة التخزین:
 درجة مئویة25+ درجة مئویة إلى 15-

تجنب أشعة الشمس المباشرةّ
التفاصیل اللوجیستیة:

١ كلغ حقیبة بالستیكیة / قصدیر
١٠ قطع / صندوق تجمیع

١٫٠٠٠ قطعة / منصة النقالة

 ١ كلغ١٠x قطع  ١٠ كلغ
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FAST
ASSIMILATION

FULL	AMINO
ACIDS	RANGE

ADVANTAGEOUS
PRICE

التوص�ات:

جودة حبوب اللقاح

ز�ادة الحضنة  �غض النظر عن الف�ة الزمن�ة او التط��د�

�
�� المناطق ذات ال�م�ات الصغ�ة من حبوب اللقاح أو الفق�ة � �

�� �ال� فقدت النحل العامل � ف�ة الحصاد� �

�
�ال يتطلب تدخالت اخرى عندما يتم تطب�قة � الخل�ة النحل 

ولضمان تنم�ة الخال�ا

�ال�قات ل��ادة مستوى الفي��لوجين�� �
�دار المنتج لنمو

��مكن استخدامها لتك��ن الجسم الده� للنحل�

كعكة البروتین الخارقة بیوباك
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Ř تحتوي على:
الفروكتوز والسكروز والسكریات األحادیة والمیاه وبروتین الصویا 
والخمیرة والفیتامینات: ب١ وب٢ وب٦ وب١٢ وبي بي وفیتامین 
سي ود٣ وإي وبروتین الخام ١٢٪ (أحماض األمینیة والتریبتوفان 
والتیروزین والفالین واإلیزولوسین واللیوسین واللیسین والمیثیونین 
والفینیل أالنین والحامض األمیني واألرجینین) والمعادن: الكالسیوم 

والمغنیسیوم والحدید والنحاس والزینك والمنغانیز والكوبالت 
والفوسفور ودھون النباتیة والزیوت الضروریة والبكتیریا الغذائیة 

ومضادات األكسدة ومتعدد الفینول ومطھر األعشاب.

Ř ً أخذت إھتماما خاصا كعكة البروتین الخارقة بیوباك: لقد ً
من قسم البحث والتطویر، وتم وضعھا لحمایة البیئة التي تحتوي على 

حزمة قابلة للتحلل فقط ویحتوي المنتج على محتوى بروتین عالي 
٪١٢ الذي یساعد عوائل النحل على التنمیة مع افتقار اللقاح الطبیعي 

ویحقق المنتج مناعة زائدة بسبب جمیع المواد الفعالة التي تحتوي 
على تأثیر وقائي ضدّ األمراض.

ًمدة الصالحیة: ١٢ شھرا

Ř الفوائد:
ّال تتطلب أي تدخالت إضافیة عند تطبیقھا في الخلیة ویستمتع النحل 

ًفي الحزمة أیضا.

 درجة مئویة25+ درجات مئویة إلى 5-

٤٥٠ غرام ورقة نباتیة

ضع المنتج داخل الخلیة فوق اإلطارات. 

التفاصیل اللوجیستیة:

تجنب أشعة الشمس المباشرةّ

یمكن إستخدامھ لتشكیل دھن الجسم لعوائل النحل ولتأكید على تنمیة 
المستعمرات التي فقدت النحل العامل في فترة الحصاد.

 ٤٥٠ غرام٢٤x قطع  ١٠ كلغ

Ř كیفیة اإلستعمال:

تنمیة ھائلة بسبب نوعیة البروتین العالیة: العالج الوقائي للعوامل 
ّالمضرة.

یدیر المنتج لنمو الیرقات ولزیادة مستوى الفیتللوجینین.

Ř التفاصیل اإلضافیة:

ّالنتائج اإلستثنائیة المضمونة في أي نوع من مستعمرات النحل؛

حالة التخزین:

٢٤ قطعة / صندوق التجمیع
١٫٩٢٠ قطعة / منصة النقالة

                                                                                                               

 الفوائد.                                                                                                               
جودة خال�ا المل�ة

�العالج الوقا� للعوامل الضارة�

يرفع مستوى اداء الشغاالت 
�

��ساعد المل�ة � ز�ادة وضع الب�ض

��ح� الجينوم التناس� للمل�ة  �

�قلل من ت�اثر  الفروة 

Rالنحل و�ساعد ع� ز�ادة عمرها  ي��د مناعة 

�ساعد ع� تط��ر  الخل�ة 
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إن المنتج یعالج ویقي بنجاح الشلل الفیروسي حیث أنھ ّ
المنتج الوحید المعتمد لھذا اإلستخدام.

ً ّّ إن المنتج بیفیرول معاال جدا في المحاربة ضد مرض ً
رصع النحل األمریكي واألوروبي حیث یوقف تنمیة ّ

البكتیریا باینیباسیللوس  وإزالة الضغط على النحل 
وزیادة نظافة الخلیة وزیادة الحیویة والحالة الطبیة للنحل.

Ř بیفیرول: ھي نتیجة بحث منجز من أطباء 
البیطریة الذین صدقوا ھذا المنتج عبر براءة اإلختراع ّ

ّالتي تم فحصھا ألكثر من ٣٠٫٠٠٠ عائلة نحل.

مزج مع الشراب ١٥٠-٢٥٠ مل / ١ كلغ شراب؛

ّأي وقت عندما یكون لمستعمرة النحل القوة؛ ّ

زیادة الحالة العامة للنظافة؛

منع مظھر رصع النحل األمریكي واألوروبي من خالل 
توقف الفیروس المقدم إلى المستعمرة؛ّّ

Ř تحتوي على: بینزیل األمیني الرباعي ومواد 
السواغ (مالتول والعكبر ومادة كلورید الكوبالت والمیاه ّ

المقطرة).

لغایة ٣٠-٤٠٪ زیادة إنتاج العسل؛

ًمدة الصالحیة: ١٢ شھرا

 درجة مئویة25+٠ درجة مئویة إلى 

ّرش بشكل موحد على جسم النحل والحضنة ١٥٠-٢٥٠  ّ
ّمل، ١ إلى ٢ تطبیقات ٣ أیام قبل البدء بالحصاد الفعال 

وبعد االنتھاء من الموسم؛

التفاصیل اللوجیستیة: قطع ١ كیلو، ٥ كلغ قطع

تحفز وضع الملكة للبیض؛ّ

Ř التفاصیل اإلضافیة:

حالة التخزین:

Ř الفوائد:

Ř كیفیة اإلستخدام:

تحافظ على تركیز النحل العامل؛



بدیل األبیبولین 

Ř:الفوائد
تحمي الجراثیم المعویة وتزید إندماج الطعام؛

تحتوي على عناصر ھضم سھلة متوازنة ممتازة، 
ّمخلفات حرة.

ّزیادة سریعة لقوة المستعمرة من إنتاج الفیتیلوجینین
 بالضرورة القصوى للیرقات والحضنة؛

أنواع متعددة من اإلدارة.
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Ř ًبدیل األبیبولین: تم إنشاؤه خصیصا من قسم 
البحث والتطویر كبدیل للقاح الطبیعي من خالل ضمان 
التنمیة النوعیة لمستعمرة النحل بغض النظر عن حالة 

الطقس، وھو منتج معقد لدیھ میزة رئیسیة بحیث 
تتوازن المكونات بشكل ممتاز وتتكیّف مع حاجة النحل 

ّمن دون أي نقص أو زیادة.
تحتوي على: بروتین الصویا والخمیرة (٥١٪ 

بروتین)، الفیتامینات: ب١ وب٢ وب٦ وب١٢ وبي 
بي وفیتامین سي وأ ود٣ وإي، والمعادن المعقدة: 
الكالسیوم والمغنیسیوم والحدید والنحاس والزینك 
والمنغانیز والكوبالت والفوسفور ودھون النباتیة 

والزیوت الضروریة وحمض السیتریك والبكتیریا 
الغذائیة.

Ř كیفیة االستعمال: 

المزج مع السكریات:
الكیكات: مزج ٢٠٠ غرام / ٨٠٠ غرام سكریات 

(مزیج مختلف بین العسل وشراب الذرة عالي 
الفركتوز والسكر) في حرارة تصل لغایة ٤٠ درجة 

مؤیة وتناسق المعجون الذي ینتطبق في حقیبة أو 
أوراق شمع فوق اإلطارات.

ضع المنتج في المتلقیة مع الفتحات من خالل تعمیم 
النحل وتقدیم قطع خشبیة قلیلة أو المواد غیر المنزلقة 
من أجل مساعدتھم بأخذ ملجأ. إدارة ٧٠٠ غرام من 

بدیل أبیبولین / عائلة النحل وحمایة المنتج من الریاح 
والرطوبة. 

الحالة الجافة:ّ

الشراب: مزج ١٠٠ غرام / ١ كیلو من الشراب 
(أبینیكتار) والسكر وشراب الذرة عالي الفركتوز 

وستستخدم في شراب التحفیز الذي یدیر في التغذیة؛ 
مثل الطعام الخاص لبدیل اللقاح.

HIGH	QUALITY
PROTEIN

PLANT
INGREDIENTS

PERFECT
BALANCE	OF
NUTRIENTS
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 درجة مئویة30+٠ درجة مئویة إلى 

٨ كیلو / علبة، ٣٦ قطعة / منصة النقالة

Ř المراقبة:
ال تتركھا في الخلیة عندما ال یكون 

ھناك حضنة.

Ř تفاصیل إضافیة:
ًمدة الصالحیة: ١٢ شھرا

حالة التخزین:

التفاصیل اللوجیستیة: ٢ كیلو / علبة، 
١٢٠ قطعة / منصة النقالة



NATURAL
HERBAL
PLANT
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NOSEMA
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READY
TO	USE
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أنتیفارنوسیم
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Ř یحتوي على: مستخلص عشبي نباتي أساسي 
من البابونج والنعناع والماري غولد ونبتة القدیس 

یوحنا واألخلیة واألبسنت والجلد والھندباء والریحان 
والزعتر وصمغ النحل (عكبر) والكحول والمیاه 

المنقیة.

الجرعة الموصى بھا (المنع)

ّمزج ٤٠ مل / ١ كیلوغرام مأي حالة عند حاجة 
المستعمرة.

Ř كیفیة االستخدام:

مزج ٢٠ مل / ١ كیلوغرام من الطعام السائل

Ř رنوسیم: یحتوي ھذا المنتج في قاعدتھ أنتیفا
على محتوى الخالصة العشبیة ومضاد البكتیریا 

والمضاد الحیوي ودور المضاد الفیروسي وتساعد 
بنجاح تقلیص حجم غزو عائلة النحل مع المسقمة 
َالنحلیة وكاراناي وإنھ حافز كبیر أیا لوضع الملكة 

للبیض.

القیمة للمال
سھلة االستخدام

Ř المراقبة: إستخدمھا بعد غروب الشمس

محاربة ضد المسقمة النحلیةّ

Ř حالة التخزین:
Ř  درجة مئویة30+ درجة مئویة إلى 15-

Ř التفاصیل اللوجیستیة: ٥٠٠ مل / زجاجة، 
٦ قطع

مزج االعشاب المعقدة

Ř التفاصیل االضافیة:
Ř ًمدة الصالحیة: ٢٤ شھرا

Ř الفوائد:
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