
APIFEED 

Virágporpótló takarmány méhek számára 

Az APIFEED fehérje, vitamin, ásványi anyag, és aminsav tartalma minden szempontból 

megfelel a méhek tápanyagigényének. Etetése segíti a méhcsalád növekedését, erősödését, 

fokozza ellenálló képességüket a betegségekkel szemben és növeli a mézhozamot. 

Összetevők: Szárított élesztők, Kluyveromyces fragilis, Saccaromyces cerevisiae – 

Szacharóz – Gabona származékok – Hüvelyes növényi származékok – Olajos magvak 

származékai – Ásványi anyagok 

Átlagos tápanyagtartalom 1 kg-ban 

vitaminok: 

E 300 Aszkorbin sav (Vitamin C) 5000 mg, Nikotinamid 2500 mg, Kálcium D-pantotenát 

500 mg, B- vitamin komplex 

Technológiai segédanyagok: antioxidánsok, tartósító szerek 

E 330 Citrom sav - E 321 BHT 10 mg, Aroma keverék 1000 mg 

Beltartalmi értékek: 

Nyers fehérje 29,23% - Nyers rost 2,20% - Nyers zsírok 2,60% - Nyers hamu 7,62% - 

Nártium 2,54% - Lizin 1,59% - Metionin 0,39% 

Felhasználhatóság és adagolás: 

Az APIFEED virágpor pótló felhaszná lható egész éven keresztü l, a családok 

szükségleteinek megfelelően. (0,4 kg – 0,5 kg / kaptár / év). Különösen ajánlott kora 

tavasszal (február végétől), virágporszegény időszakokban, késő nyáron és ősszel. Ne 

használjuk hordási időszak alatt! Felhasználása cukorlepényhez keverve, szárazon, vagy 

sziruphoz keverve egyaránt lehetséges.  

Adagolás: 

- Keverjünk 50 g Apifeed-et 1kg cukorlepényhez. 

- Keverjünk össze 30-50 g Apifeed-et ugyanannyi porcukorral és közvetlenül helyezzük a 

kijárók elé. - Adjunk 50 g Apifeed-et 1L cukorsziruphoz (javasoljuk, hogy az Apifeed-et 

keverje el egy kevés vízben mielőtt a cukorsziruphoz adja). 



Figyelmeztetés: A méheknek adott takarmány egy részét a méhek a fészekben tárolhatják, 

majd elfogyasszák vagy a méztérbe áthordhatják! Az élelempótlás célja hogy a méhek azt 

közvetlenül elfogyasszák hordás szegény időszakokban. A virágporpótló megjelenése, vagy 

nyomainak kimutathatósága a mézben abban az estben fordulhat elő amikor az etetéssel 

egy időben fiasítás a leginkább kiterjedt és a fias legközelebb kerül a méztérhez, jellemzően 

a tavasz során. A virágporpótló kis mennyiségű megjelenése a mézben nem befolyásolja 

annak minőségét, de törekedjünk ennek megelőzésére. Minden fajta virágporpótlót úgy kell 

adagolni, hogy a méhek fogyasztási igényének megfelelő legyen, és megelőzzük annak 

felhalmozódását a kaptárakban. Ebből adódóan a mézhordás megindulás előtt pár héttel 

abba kell hagyni a termék használatát.


