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KEDVES MÉHÉSZEK!

Idén, először, katalógus formájában is megmutatjuk
termékpalettánkat.
Eddig, mint "gyógyszeres" céget ismerhettek minket,
azonban a 2020-as évtől a növekvő igényeknek
megfelelően bővítettük portfóliónkat, így a gyógyszerek
mellett, lepények, eszközök, gépek forgalmazását is
megkezdtük.

Ebben a katalógusban a 2021-ben általunk forgalmazott
termékeket gyűjtöttük össze Önöknek.

Termékpalettánk folyamatosan bővül, így figyeljék
oldalunkat a www.citovar.hu-t.



Cégünk 1987-ben kezdte el az Antivar füstölőcsík gyártásával kapcsolatos
tevékenységét családi vállalkozásként a tököli gyógyszertár részeként.
A készítményt eredményesen használta a méhészek többsége közel húsz éven
keresztül. 
A termék gyártása és forgalmazása során megismerkedtünk vásárlóink
igényeivel, amit azóta is -a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon- próbálunk
meg kielégíteni.1998-ban már a patikától különválva folytattuk a gyártást, s
kibővítettük a termékeink skáláját a Magyarországon kapható további
méhészeti gyógyszerek kínálatából. Habár az Antivar forgalmazásához nem
sikerült az európai unióban hatályos jogszabályoknak megfelelő engedélyeket
megszereznünk, kereskedésünket a további állatgyógyászati termékek
forgalmazásával azóta is fenntartjuk.Termékeinket elsősorban postai úton
juttatjuk el megrendelőinkhez, hiszen vásárlóink megrendelése többségében
az ország legkülönbözőbb pontjairól érkezik hozzánk. Célunk pedig az, hogy ha
az ország legtávolabbi apró szegleteiből is keresnek meg bennünket, -
lehetőségeink szerint a készletek függvényében- a lehető leghamarabb
eljuttassuk hozzájuk is a megfelelő gyógyszereket. Bátran megkereshetnek
minket kezdő, vagy kis állománnyal rendelkező méhészek is, mivel egyetlen
darab készítmény szállítását is vállaljuk.

A cégről

TÖRTÉNETÜNK



Mézengúz c. film

A REPÜLÉS ISMERT TÖRVÉNYEI SZERINT NEM LEHETSÉGES, HOGY
EGY MÉH REPÜLNI TUDJON. A SZÁRNYAI TÚL KICSIK AHHOZ, HOGY A

LEVEGŐBE EMELJÉK A KÖVÉR KIS TESTÉT. PERSZE A MÉH AKKOR IS REPÜL,
MERT A MÉHEK FITTYET HÁNYNAK ARRA, HOGY AZ EMBEREK SZERINT MI

LEHETETLEN.

Idézet a méhekről

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Citovar Kft. | 2021

Api Guard 50 gr            Api Guard 3 kg 
Az Apiguard gél mézelő méhek kezelésére A.U.V. (10 x 50 g) mézelő  méhek varroa atka (Varroa destructor) okozta
varroózisának kezelésére alkalmas. 
Timol hatóanyagú / Bio méhészetben is használható. 
50 gr - 1 család egyszeri kezelésére / 3 kg 30 család kétszeri kezelésére elegendő

 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Api Life Var®  

Az „Api Life Var”® készítmény természetes hatóanyagokat tartalmazó párologtató lapok formájában a méhfajok
Varroa Jacobsoni fertőzöttségének kezelésére szolgál ill. megelőző gyógymódként is alkalmazható
Timol, Mentol, Eukaliptusz hatóanyagú. / Bio méhészetben is használható
1 család kétszeri kezelésére elegendő.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Api-Bioxal 35 gr , 175 gr, 350 gr   

Az Api-Bioxal az egyetlen törzskönyvezett oxálsav hatóanyagú állatgyógyszer Magyarországon. 
Hatékony eszköz a varroa atka elleni védekezésben, és egyben teljes mértékű biztonságot garantál mind a fogyasztó, 
 a méhek, a méhész, illetve a kaptárból származó termékek vonatkozásában. 96 % feletti hatékonyság, NINCS
rezisztencia.
Nyáron-télen, fiasításmentes időszakban használjuk.
10 / 50 / 100 család kezelésére ajánlott. 



Varroa atka ( Varroa destructor ) által okozott varroosis kezelésére mézelő méheknél, a teljes kezelés időtartama 6-8
hét
Timol hatóanyagú termék, tavaszi kezelésre ajánlott.
5 család kétszeri kezelésére 
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Thymovar 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Bayvarol
Flumetrin hatóanyagú szer, Varroa destructor okozta fertőzések diagnosztizálására és gyógykezelésére.
5 méhcsalád kezelésre ajánlott 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Check Mite 

A CheckMite+ mézelő méhek varroa destructor (atka) okozta fertőzésének kezelésére szolgál. Minden kaptárban két
CheckMite+ impregnált csíkot kell alkalmazni.
A méhészeten belül minden fertőzött kolóniát szükséges kezelni. A legnagyobb hatékonyság akkor érhető el, ha
tavasszal a mézhordás megkezdése előtt, vagy ősszel a mézhordás befejezése után alkalmazzuk. / 5 család
kezelésére 
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Apivar 

Amitráz hatóanyagú szer, 10 db csík 5 méhcsalád Varroa destructor okozta fertőzöttség gyógykezelésére.
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

4. OLDAL
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Api-Bioxal 62mg/ml oldat 500 ml 
Api-Bioxal 62mg/ml oldat 5 l 

Oldat méhkaptárban történő alkalmazásra Mézelő méh (Apis mellifera) Varroa destructor okozta varroózisának
kezelésére.
 A készítmény összetétele: Egy ml készítmény tartalmaz: Hatóanyagok: Oxálsav-dihidrát: 62 mg (megfelel 44,2 mg
oxálsavnak) Segédanyagok: Glicerin (INN: glycerol) Víz, tisztított

Ecostop  
Az Ecostop impregnált csík mézelő méhek varroa destructor okozta fertőzöttségének kezelésére szolgál.
A csíkok timolt és borsmentaolajat tartalmaznak, melyek a vivőanyagnak köszönhetően fokozatosan és hosszú időn
keresztül fejtik ki hatásukat függetlenül a környezeti tényezőktől. Alkalmazható kora tavasszal és a pergetési időszak után.
3 család kezelésére

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Apifor 684mg/ml hangyasav 60% 1 liter ,    5 liter  

Hangyasav hatóanyagú törzskönyvezett állatgyógyszer mézelő méhek varroózisának kezelésére
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Apifosz 3,2 % koncentrátum 
Apifosz 3,2% koncentrátum A.U.V. mézelő méheknek, varrta destruktor okozta fertőzések
diagnosztizálására és kezelésére.
Hatóanyag: Kumafosz 32 mg/ ml
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!



Polioel 20 ml  

Mézelő méh flumetrinre érzékeny Varroa destructor okozta fertőzésének kezelésére.
Méhkaptárban történő alkalmazásra. A csíkot a kaptár bejáratába kell helyezni. Egy átlagos méhkaptárban két csíkot kell használni
5 család kezelésére
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!

Varroa atka ( Varroa destructor ) által okozott varroosis kezelésére mézelő méheknél, a teljes kezelés időtartama 6-8 hét
Timol hatóanyagú termék, tavaszi kezelésre ajánlott.
5 család kétszeri kezelésére 
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!

A Polioel 4 gyógyhatású termék a modern méhészeti technológiában alkalmazott, virágnektárt vagy mézet helyettesítő cukorszirup
kiegészítésére szolgál. A termékben lévő illóolajok a varroatozis és a nosemosis kiegészítő kezelésére ajánlottak. Ánizs, illatos üröm,
szurokfű és levendula olajat tartalmaz
70 család kezelésére

Optima 100 ml     Optima 250 ml   Optima 1 liter 
Természetes gyógyhatású készítmény mézelő méhek számára.
Varroa atka fertőzöttség kiegészítő kezelésére.
5 / 50 család kezelésére
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5. OLDALPolyVar Yellow 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Tik Tak 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.



Mentotym   

A készítmény a varroa atkák (Varroa destructor) által okozott varroózis valamint légcsőatka (Acaparis woodi) fertőzöttség
kiegészítő kezelésére alkalmas. A méhcsaládok teleltetésekor alkalmazva elősegíti a varroózis alacsony szinten tartását. Elősegíti
az új anyák elfogadását a méhcsaládokban.
3 család kétszeri kezelésére

Mézelő méhek varroa atka (Varroa destruktor) okozta fertőzésének kezelésére
HATÓANYAG: OXÁLSAV 41 MG (57,4 MG OXÁLSAV-DIHIDRÁT)
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

MAQS   
MAQS 68,2 g hangyasavat tartalmazó csíkok mézelő méhek számára.
A Varroa destructor által okozott varroózis kezelésére mézelő méhekben
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét/
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6. OLDAL

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Oxuvar 5,7% 275 gr

Formivar 60        Formivar 85  
Mézelő méhek Varroa destructor által okozott varroatozisának és /vagy légcsőféreg (Acarapis woodi) infesztációk
kezelésére.
60 % - os, illetve 85 % -os hangyasavat  tartalmazó készítmény.
VÉNYKÖTELES TERMÉK! Kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét!

Oxuvar 5,7% 1000 gr 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

OXYBEE Por és Oldat 34,9 mg/ml diszperzióhoz 1 kg  

Az Oxybee kizárólag fiasításmentes kolóniákban alkalmazható.
Az Oxybee hatóanyaga az oxálsav.

 



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Az Api Herb növényi olaj és vitamin alapon készült kiegészítő takarmány, amely a méhek jó egészségi állapotának
helyreállítását célozza.
3 / 37 / 75 család kezelésére

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

NOSEMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

A HiveAlive jelentős segítséget nyújt a Nosema fertőzöttség és a varroatózis elleni küzdelemben. Rendszeres használata
elősegíti az erős, egészséges méhcsaládok és a kiegyensúlyozott méztermelés fenntartását. Összetevőit tengeri bio-kivonatok
(OceaShield™), timol, és citromfűolaj alkotják. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
100 ml - 10 család / 500 ml - 50 család / 2000 ml - 200 család kezelésére

Hive Alive 100 ml      Hive Alive 500 ml        Hive Alive 2000 ml  

7. OLDAL
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Nozevit 50 ml               Nozevit 250 ml  
  Nozevit 500 ml   Nozevit 1liter 

Csersav tartalmú készítmény. Kutatási eredmények igazolják kimagasló hatékonyságát a Nosema apis és ceranae fertőzés
megszüntetésében és megelőzésében.
50 ml - 25 család (kétszeri) / 250 ml - 125 család (kétszeri) / 500 ml- 250 család (kétszeri) / 1 liter - 500 család (kétszeri) kezelésére

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

ApiHerb 40 gr

Mézelő méhek nosemózisa- gyomorvész (kórokozó: Nesema ceranae , 
Nosema apis) megelőzésére, valamint a már kialakult betegség kiegészítő kezelésére.
Használatával a méhek ellenállóbbá válnak egyes betegségekkel szemben. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
20 család kezelésére

Nonosz Plusz 

ApiHerb 500 gr  ApiHerb 1000 gr 



NonPlusz 

A termék alkalmas a gyenge méhcsaládok felerősítésére, a hordási készség fokozására.Használatával a méhek ellenállóbbá válhatnak
egyes betegségekkel ( Nosema ceranae és Nosema apis okozta gyomorvész) szemben, valamint alkalmazható a már kialakult nozemózis
kiegészítő kezelésére. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
20 család kezelésésre

8. OLDAL
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Nosestat 
A NOSESTAT® oldat a Nosema apis és Nosema ceranae által okozott nosemosis kiegészítő kezelésére
ajánlott. Hatását a benne található jód és hangyasav kedvező tulajdonságának köszönheti. 
KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
33 család kezelésére



Az Apilac egy probiotikum jellegű kiegészítő takarmány készítmény, mely kedvező hatást gyakorol a méhek bélflórájára.
Az élő baktériumkultúra tartalmánál fogva fermentálja a lépekbe betárolt virágport (méhkenyeret). A méhek számára fontos
B vitamincsoportot tartalmaz, amely elengedhetetlenül fontos az anya és a fiasítás táplálásához.
50 család kezelésére. Az Apilac hozzáadása könnyen emészthetővé teszi a táplálékot és akadályozza a betegségek
(költésmeszesedés) kórokozóinak fejlődését. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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MESZESEDÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

Kömelsz -  HAMAROSAN!

A Kömelsz nagy értékű fehérjetartalmának köszönhetően stimulálja a méhek immunrendszerét, kedvezően befolyásolja
életfolyamataikat, növeli ellenálló képességüket, így visszaszorítja a méhbetegségeket, elsősorban a költésmeszesedést.
10 család kezelésére

9. OLDAL

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Apilac 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Méhpatika Forte 
Mézelő méhek költésmeszesedésének (Ascosphaeriosis) gyógyítása, és Varroa jacobsoni atka fertőzöttségének
csökkentésére (az atkaszám ritkítására). KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
20 család kezelésére

Méhmedika  
Mézelő méhek költésmeszesedésének (Ascosphaeriosis ) illetve Varroa destructor atka fertőzöttségének kiegészítő
kezelésére ( az atkaszám ritkítására)
A termék alkalmas a gyenge családok felerősítésére, a hordási készség fokozására. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
20 család kezelésére



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A készítmény alkalmas a gyenge méhcsaládok felerősítésére, a hordási készség, ill. bizonyos betegségekkel szembeni (nyúlós
költésrothadás) ellenálló képesség fokozására. A termék illóolaj tartalma segít a külső parazitás fertőzöttség (Varroa destructor)
gyérítésében. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
20 család kezelésére

A készítmény alkalmas a gyenge méhcsaládok felerősítésére, a hordási készség, ill. bizonyos betegségekkel szembeni
(nyúlós költésrothadás) ellenálló képesség fokozására. A termék illóolaj tartalma segít a külső parazitás fertőzöttség
(Varroa destructor) gyérítésében. KOMBINÁLT KÉSZÍTMÉNY
20 család kezelésére

NYÚLÓS KÖLTÉSROTHADÁS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK

 

NAF  

10. OLDAL

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

NaForte  
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Európai költésrothadás gyorsteszt  

A VITA® európai költésrothadás kimutatására szolgáló gyorstesztet a Vita (Europe) Ltd. a Yorki Központi Tudományos Laboratórium
Gyorsteszt Diagnosztikai szekciójával fejleszttette ki. Ezzel az eszközzel a mézelő méh lárvákban az európai költésrothadás fertőzöttség
helyben, gyorsan kimutatható. A gyorsteszt ugyanazon a technológián alapul, mint a népszerű terhességi teszt és specifikus reakciót
mutat ki az európai költésrothadás kórokozója, a Melissococcus plutonius ellenanyagaival szemben.

A gyorsteszt állandó szigorú gyakorlati ellenőrzés alatt áll a standard laboratóriumi tesztek mellett. A gyorstesztet a Yorki Központi
Tudományos Laboratórium Nemzeti Méhészeti Intézete hagyta jóvá, más nemzetközi intézmények mellett.



Nyúlós költésrothadás gyorsteszt  
A VITA® nyúlós költésrothadás (amerikai) kimutatására szolgáló gyorstesztet a Vita (Europe) Ltd. a Yorki Központi
Tudományos Laboratórium Gyorsteszt Diagnosztikai szekciójával fejleszttette ki. Ezzel az eszközzel a mézelő méh lárvákban
a nyúlós költésrothadás (amerikai) fertőzöttség helyben, gyorsan kimutatható. A gyorsteszt ugyanazon a technológián alapul,
mint a népszerű terhességi teszt és specifikus reakciót mutat ki a nyúlós költésrothadás (amerikai) kórokozója, a
Paenibacillus larvae var. larvae ellenanyagaival szemben.

A gyorsteszt állandó szigorú gyakorlati ellenőrzés alatt áll a standard laboratóriumi tesztek mellett. A gyorstesztet a Yorki
Központi Tudományos Laboratórium Nemzeti Méhészeti Intézete hagyta jóvá, más nemzetközi intézmények mellett.

11. OLDAL
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Apibiovit  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Az Apibiovit a méhek kiegészítő takarmánya olyan időszakokban, amikor nem áll rendelkezésükre természetes
táplálékforrás. Az Apibiovit olyan vitaminokat és aminosavakat tartalmaz, amely a méhek számára nélkülözhetetlen,
s természetes táplálékukhoz hasonló mértékben van jelen ezen készítményben
20 család kezelésére

TAKARMÁNY, VITAMIN KÉSZÍTMÉNYEK
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ImmunoBee 
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Ásványi takarmány itatóvízbe mézelő méhek immunrendszerének erősítésére, ásványi anyagok és nyomelemek pótlására.
10 család kezelésére

FulvoBee  

Ásványi takarmány itatóvízbe mézelő méhek immunrendszerének erősítésére.
10 család kezelésére

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

BeeMax 4 kg             BeeMax 8 kg      BeeMax 10 kg 

A BEEMAX egy magyar fejlesztésű méhtáplálék, mely összetételénél fogva alkalmas a virágpor pótlására.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Az Api Go hozzájárul a családok egészségi állapotának javításához, azon tulajdonságánál fogva, hogy eljut a kifejlett
méhek és a lárvák bélrendszeréhez és kedvezőtlen feltételeket teremt a patogének fejlődéséhez.
Ezáltal az Api Go hozzájárul a méhészetek általánosan jó egészségi állapotának fenntartásához, valamint a fiasítás
tömöttségéhez.

Api Go 
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Sörélesztő 1 kg                 Sörélesztő 10 kg  
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Az inaktivált sörélesztő megfelel a mézelő méhek tápanyag-igényének, a virágpor megfelelő helyettesítője. Biztosítja a méhek
számára fontos fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és aminósavakat. Ennek köszönhetően
méhcsaládok gyorsabban fejlődnek, betegségekkel szemben ellenállóbbak, és több mézet termelnek.
10 / 100 család kezelésére

Apisplus 

ApisPlusTM egy forradalmi áttörés a méh-egészségügy megőrzésében. Elősegíti és erősíti a méhek természetes
tisztálkodási ösztönét amely természetes módon védi a méheket kártevők és betegségek ellen. A termék pozitívan
befolyásolja a méhcsaládok növekedését és termelékenységét. 10 család kezelésére



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Vitamin és aminosav tartalmú folyékony kiegészítő takarmány. 20 illetve 100 család kezelésére

Promotor L 1 liter                   Promotor L  5 liter  

14 OLDAL

Apifeed - 1 kg       Apifeed - 5 kg 
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Az APIFEED több éves kutatómunkával kifejlesztett magas minőségű virágporpótló.Gyártója az olaszországi Sintal Bee,
mely több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az állati takarmányok fejlesztésében és előállításában.

Apimix Forte Immunerősítő készítmény - 105 gr , 350 gr , 700 gr  

B vitamin komplex
immunerősítőszerJavallat: serkentő etetéshez.
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ApiPollen Substitute 2 kg                

15. OLDAL

ApiPollen Substitute 7 kg             

Méhcsaládok intenzív fejlődéséhez virágporszegény környezetben a fiasítás minőségének és
mennyiségének növelésére.

Egy magas biológiai értékű virágpor helyettesítő. Nagy mennyiségű 51% fehérjét tartalmaz, amely jól
ki van egyensúlyozva a méhek számára, a méhek vitamin, ásványi anyag, zsír, szükségleteihez
illesztett.Összetevők: szójafehérjék és élesztők, vitaminok:B1,B2,B6,B12,PP,C,A,D3,E,ásványi anyag
keverékek,citromsav,növényi zsiradékok,növényi olajok,probiotikumok.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

CUKORLEPÉNYEK

 

Összetétel: (répa)cukor, víz, citromsav, B vitamin komplex, immunerősítőszer.
Javallat: serkentő etetéshez

A legújabb enzimes eljárással készül, ezért garantáltan HMF tartalom mentes. Kizárólag cukorrépából
származó cukrot tartalmaz.

Varroa atka és Nosema apis és ceranae fertőzöttség kiegészítő kezelésére alkalmas fehérje tartalmú állatgyógyászati gyógyhatású
készítmény. Az Optima tartalom a varroa atka, a Nozevit tartalom a Nosema apis és cerenae fertőzöttség kiegészítő kezeléséhez
nyújt segítséget.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Varroa atka és Nosema apis és ceranae fertőzöttség kiegészítő kezelésére alkalmas fehérje tartalmú állatgyógyászati
gyógyhatású készítmény. A timolt, citromfűolajat és tengeri bioaktív kivonatot tartalmazó Hive Alive a varroa atka, valamint a
Nosema apis és cerenae fertőzöttség kiegészítő kezeléséhez nyújt segítséget.

16. OLDAL
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Apimix cukorlepény - 1 kg  

Vernalis natúr cukorlepény - 1 kg  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Vernalis complex 0,5 kg  

Vernalis Beestart 0,5 kg  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Vernalis Apifeed 0,5 kg   

A Vernalis Apifeed a nevében is szereplő Apifeed speciális, magas minőségű virágporpótlót tartalmazza.
Vitamin, ásványi anyag és aminosav tartalma megfelel a méhek tápanyag igényének.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A Vernalis Optimal cukorlepény optimális fejlődést biztosít a méhcsaládok számára. Használata elsősorban a
kissé legyengült és átlagos családok táplálására javasolt.

17. OLDAL

Vernalis Optimal cukorlepény  

Vernalis Forte cukorlepény - 0,5 kg  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Vernalis Herba Cukorlepény 1 kg  

Vernalis Téli Cukorlepény 1 kg 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Vernalis Natúr cukorlepény gyógyteával 1 kg   

A Vernalis Forte cukorlepény lendületes fejlődést biztosít a méhcsaládok számára. Használata elsősorban az erős és
átlagos családok táplálására javasolt.

A cukorlepényhez hozzáadott inaktivált sörélesztő megfelel a mézelő méhek tápanyag-igényének, a virágpor megfelelő helyettesítője.
Biztosítja a méhek számára fontos fehérjeéket, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és aminósavakat. Ennek köszönhetően
méhcsaládok gyorsabban fejlődnek, betegségekkel szemben ellenállóbbak, és több mézet termelnek.

Kevesebb nedvességtartalommal keményre gyúrva készül.
Nem tartalmaz fehérjét, így nem serkenti az anyát petézésre.
A méhek számára fontos vitaminokat és aminosavakat tartalmaz

Natúr cukorlepény, 8 féle gyógynövényből készült teafőzet hozzáadásával. (borsmenta, cickafark,
citromfű, csalánlevél, csipkebogyó, hárs, kamilla, körömvirág)



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Vernalis Virágporos cukorlepény  

Dulcofruct Natúr Cukorlepény - 1kg 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A méhek természetes fehérje forrásával, virágporral dúsított, ezért nagyon vonzó a méhek számára. A lepény készítésénél, csak
az EU-ból származó virágpor kerül felhasználásra! Felhasználás elött a virágpor fertőtlenítésre kerül, hogy bármilyen nemű
fertőzés terjedését megakadályozzunk.

Natúr cukorlepény. Egész évben használható élelempótlásra.

Dulcofruct Gyógynövényes Cukorlepény - 1 kg  

Gyógynövénykivonatokat tartalmazó cukorlepény. Egész évben használható, de leginkább a tavaszi nozémás időszakban
jelent segítséget a méhek számára. Gyógynövények: kakukkfű, kamilla, csalán, menta, cickafark, közönséges orbáncfű,
kányafű, citromfű, bazsalikom, fehér üröm

Dulcofruct Cukorlepény Forte - Timollal - 1 kg  
Méhek etetésére javasolt, Tisztító kirepülés után. Tavasszal a család fejlesztésére, nektár és virágpor
hiányos időszakban élelempótlásra, valamint nélkülözhetetlen a jó beteleléshez

Dulcofruct Vitaminos Cukorlepény - "Téli" - 1 kg  

Leginkább a téli élelem pótlására. Biztosítja a méhcsalád számára a szükséges vitaminokat és
ásványi anyagokat is, miközben nem tartalmaz fehérjét.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Dulcofruct Vitaminos, Fehérjés Cukorlepény - 1 kg  

Dulcofruct Extra fehérjés Cukorlepény - 1 kg  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Sörélesztőt tartalmazó cukorlepény. Tisztító kirepülés után, tavasszal és nyáron javasolt a használata. Biztosítja a
méhcsalád számára a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat a tavaszi zavartalan fejlődéshez.

ApiPollen virágporpótlót tartalamzó cukorlepény magas fehérjetartalommal. Tisztító kirepülés után, tavasszal és nyáron javasolt a
használata. Biztosítja a méhcsalád számára a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat a tavaszi zavartalan fejlődéshez.

Extra Pattie cukorlepény -  12 x 450 gr   

Magas fehérjetartalmú cukorlepény (12,5 %) kimondottan a nyári hónapokra. Fejlődésben lévő vagy külső
hatások miatt legyengült méhcsaládok számára gyenge - vagy virágporhiányos időszakokban.



Apifonda Cukorlepény - 2,5 kg  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Az Apifonda egy pép jellegű szaharóz alapú késztakarmány, méheknek kiválóan emészthető cukrokból. Mikrofinomságú cukorkristályait
vékony szirupfilmréteg borítja, melyet a méhek minden gond nélkül el tudnak hordani. Előnye, hogy felhasználásra kész. A zacskón néhány
lyukat kell vágni, s ráfordítani a léputcákra. Nem csomósodik, nem szárad össze, így a méhek minden veszteség, pocsékolás nélkül
elhordják.Tavaszi serkentéshez, új családok létesítéséhez, hordásmentes időszakban, kora téli etetéskor ajánljuk a használatá

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Apiherb Candy - 1 kg  
Az ApiHerb-Candy a méhek számára rendkívül ízletes cukorlepény, mely európai eredetű, GMO mentes alapanyagokból és
tartósítószerek nélkül készül. Egyfelől gyógynövények kivonata és a B vitamincsoport keveréke ( ApiHerb gyógyhatású
készítmény) , másfelől a répacukorból finomított cukor, valamint répacukor szirup (ApiCandy) alacsony hőmérsékleten történő
egyesítésével kerül előállításra az ApiHerb-Candy.
Az ApiHerb a Nosema apis és ceranae kiegészítő kezelésére szolgáló gyógyhatású készítmény.

Apifonda Cukorlepény - 1 kg  

Apicandy - 1 kg  

Egész évben alkalmazható, felhasználásra kész méhtakarmány, kizárólag répacukorból.
Téli és tavaszi serkentésre is ideális.

Apicandy  Proteico - 1 kg 
Répacukor alapú mono- és diszacharidok keverékéből álló takarmánykiegészítő.
Fehérjeként sörélesztőt tartalmaz

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Oxálsav  - 1 kg - Laboratóirumi minőség   

ALAPANYAGOK

 

Hangyasav 85%  - 1 liter  

Tejsav - 1 liter   

Timol kristály - 1 kg   

Timol kristály - 1 kg gyógyszerkönyvi minőség  

Timol kristály - 100 g   

Impregnált papírcsík    

Aceton 1000 ml   

Citromsav 1000 gr   
Glicerin 1 kg növényi eredetű   

Oxálsav - 1 kg - TECHNIKAI minőség  

Oxálsav - 1 kg - Analitikai  A.R. speciális  minőség   

Söralátét karton  1,5 mm vastag 50 db  
Kámfor kristály - 100gr   

Kámfor kristály - 500gr   

Kalibráló olaj refraktométerhez   

Ecetsav 99% - 500 ml   

L-aszkorbinsav / C-vitamin 100 gr gyógysz.k.   

L-aszkorbinsav / C-vitamin 100 gr a.r.   

L-aszkorbinsav / C-vitamin 500 gr a.r.   

Parafinolaj 1000 ml    

Petróleum 1000 ml   

Glicerin 6 kg növényi eredetű   

Oxálsav - 25 kg - Analitikai  A.R. speciális  minőség   

Kaliumsorbat - 500 gr   

Kámfor kristály - 1000gr   



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

30 ml automata fecskendő  
A fecskendő alkalmazásával egyszerűen és pontosan juttathatjuk a kaptárakba a kívánt szer mennyiséget
Minden alkatrésze jó minőségű, korróziónak ellenálló anyagokból készült.

Adagoló oxálsavhoz DOSA LAIF / “Perizin” adagoló  

Destruktor adagoló  

 

GÉPEK, ESZKÖZÖK

 

50 ml automata fecskendő  

Öntöltős automata fecskendő. Könnyű és törhetetlen. Egyszerű szétszedni és tisztítani
A csomag tartalmaz 1 db szilikon tömlőt (70cm) és 2db fejtoldalékot (50mm. és 145mm)

A Perizin applikátor utódja.
Bármely “csurgatós” szer precíz adagolásához, a keverő tartály és mérő/adagoló eszköz egyben.

Citovar Kft. | 2021

22. OLDAL

Alkalmas a Detruktor és más folyadék alapanyagú készítmény pontos adagolására.
 

2 ml és 5 ml automata fecskendő  

A fecskendő alkalmazásával egyszerűen és pontosan juttathatjuk a kaptárakba a kívánt szer mennyiséget
Minden alkatrésze jó minőségű, korróziónak ellenálló anyagokból készült.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 

 

23. OLDAL
Easy Check atkaszámláló  
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A méhminta összegyűjtése
Töltsön az edénybe annyi folyadékot, hogy az ellepje a fehér szűrő alját.
Válasszon ki egy fedett fiasításos keretet, ellenőrizze hol a királynő és vigyázzon, hogy ne kerüljön bele a mintába.
Vegyen mintát a kiválasztott kereten lévő méhekből* és helyezze a mintát az edénybe.
Ha megvan a megfelelő mennyiségű méhminta*, csavarja a kupakot szorosan az edényre.
Óvatosan rázza össze az edény tartalmát, hogy a méhek átnedvesedjenek.
Csavarja le a kupakot és töltse fel folyadékkal az átlátszó edényt a falán található szintvonalig.

Fejlámpa Ledes-akkus  

1 db extra erős T6 Cree LED
2 db COB LED

4 féle üzemmód (T6 LED, 2 COB led, T6+2 COB LED, villogó mód)
Zoom ( fókuszálható)

90°-ban dönthető fejrész
Csepp és porálló

Súly: 250 gr
Hatótávolság: 300 méter

Tartozékok: hálózati és szivargyújtó töltő, 2x 18650 akkumulátor (cserélhető)
Anyaga: aluminium, műanyag

Az akkumulátor ház hátulján piros helyzetjelző led található



Gázüzemű oxálsav párologtató készülék  

Gázüzemű oxálsav párologtató készülék.
Működétetéséhez egy 190 gr.kemping palackra, és egy 9 V elemre van szükség.
Könnyen használható mivel nem igényel hálozati áramot vagy akumulátort.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Új generációs oxálsav szublimáló. Akkumulátorról működik. 
Töltési idő kb. 4 óra, mely 10-15 méhcsalád kezelésére elegendő 

Varrox EDDY  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Furetto / rozsamentes spirállal  

A füstölő gép.

24. OLDAL
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Hangyasav párologtató Nassenheider 

A Nassenheider párologtató az Apifor 684 mg/ml 60%-os hangyasav folyamatos, hosszú ideig tartó párologtatását
biztosítja, a háziméh varroa atka ellenes hatékony kezelését garantálva.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Hangyasav párologtató Nassenheider Prof. 

A Nassenheider párologtató az Apifor 684mg/ml 60%-os hangyasav folyamatos, hosszú ideig tartó párologtatását
biztosítja, a háziméh varroa atka ellenes hatékony kezelését garantálva.

Liebig hangyasav párologtató  

Formivar 60%-os és 85%-os oldat kijuttatására
Az eredeti párologtató továbbfejlesztett változata most már  egy etető keret alá is befér.
Az adagoló palackon a dombor nyomott skála biztosítja a hangyasav biztonságos feltöltését és  a fogyás ellenőrizését.
A  Formivar 60%-os és 85%-os oldat használati utasítással ellátott speciális párologtató papír méretre vágásával a párologtatás
pontosan szabályozható.

 
Liebig hangyasav párologtatóhoz papír 40 db 

FAM hangyasav párologtató  

Formivar 60%-os  oldat kijuttatására
A tartós, több éven keresztül is használható polisztirolból készült párologtató  egy etető keret alá is
befér, a fungicid szereket nem tartalmazó szivacs is több alkalommal használható.

FAM hangyasav párologtatóhoz szivacs 5 db/ csomag  



26. OLDAL
Logar oxálsav szublimáló készülék  

 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Az eszközzel egy óra alatt 60 – 80 kaptár kezelhető úgy, hogy minden egyes kaptár ugyanazt a mennyiséget kapja
(0,25 gr / család) ugyanazon a hőmérsékleten, a méhekre való káros hatás nélkül és a Varroa atkákra rendkívüli
hatékonysággal.

 
Maghőmérő – 50°C  – + 300 °C  

Jellemzők:
Nagy méretű LCD kijelző, Vízálló

Hőmérséklet mérés: – 50Co  – + 300 Co / Fahreinheit illetve Celsius mérés
Automata kikapcsolás / Gyors mérés / Pontosság / Könnyű használat

/rozsdamentes acél mérőfej
Mérési pontossága folyékony, puha és szilárd anyagok esetében +/- 1 °C.

 
Mite Gun  
Mite-Gun2 fantázia nevű készülék alkalmas Oxálsav kristályos formájának illetve bármilyen amitráz tartalmú szer elpárologtatására.
Használata gyors , hatékony munkavégzést tesz lehetővé a méhészetben.

Oxalika oxálsav-szublimáló BASIC 

Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülék
 szublimációval történő alkalmazáshoz:



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Oxalika oxálsav-szublimáló PREMIUM  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülék szublimációval történő alkalmazáshoz:
12 V-ról működtethető.
OXALIKA PREMIUM – hőfokszabályzós oxálsav-adagoló készülék

Oxalika oxálsav-szublimáló PRO EASY 

Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülék szublimációval történő
alkalmazáshoz:
12 V-ról működtethető.
Oxálsav-szublimáló profiknak, két (cserélhető ) dugóval.
Hőfokszabályzós, 12 V-os, CE és RoHS minősítéssel.

 
Oxalika oxálsav-szublimáló PRO FAST  

Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülék szublimációval történő alkalmazáshoz:
12 V-ról működtethető.
OXALIKA PRO FAST oxálsav-szublimáló
Oxálsav-szublimáló profiknak, félautomata adagolóval. Gyors, praktikus. Hőfokszabályzós, 12 V-os, CE és RoHS minősítéssel.

Provap EZ220 oxálsav szublimáló 

ProVapEZ 230
Tápfeszültség: 230 Volt
Teljesítmény: 500 Watt
Áramfelvétel: 2,2 Amper



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Professzionális oxálsav szublimátor segítséget nyújt a Varroa atka elleni küzdelemben. Az új szublimátor egyik legnagyobb
előnye az innovatív hőmérsékletszabályozó rendszer.  Nagyon könnyű tisztítani. Oxálsav porral és tablettával egyaránt
használható.
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Provap oxálsav szublimáló  

Tápfeszültség: 230 Volt
Teljesítmény: 250 Watt
Áramfelvétel: 1,1 Amper

SublimOx  

Szerb ködölő 
Amitráz ködölésére alkalmas gázos ködölő.

Megújult, jobb minőségű Rothenberger gázadagolóval szerelve!
Szabvány menetes gázpalackkal működik.

Varroa-Ox  
Oxálsav-dihidrát párologtatására hasznnálható készülék.

230V feszültégről működtethető.
Digitális hőfok szabályozóval, és digitális hőmérővel ellátva.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Varrocleaner  

A Varrocleaner a méhek kristályos formájú oxálsavval történő varroa ellenes kezelés kivitelezésére alkalmas berendezés. A
Varrocleaner-el végzett kezelést beteleléskor kell alkalmazni, amikor a nappali hőmérséklet 2-10 °C között van, ideális esetben
november vagy december hónapokban. A kezelés hatékonysága érdekében fontos, hogy a kezelés idején ne legyen fiasítás a
kaptárban.

VARROJET – méhek varroa elleni kezelésére használható elektromos füstölő. Az eszköz egy kis ventilátorból áll, amelyet
2AA típusú elem hajt meg. Az atkairtó szerrel átitatott papírcsík égése közben keletkezett füstöt vezeti be a kaptárba. 

Varrox  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Varrojet  

Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api Ox, Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülék.
Szublimációval történő alkalmazáshoz:
Adagolás: 2,3 g Api-Bioxal/család

VAT-1 Aerosol készülék  

Varroa destrcutor által fertőzött méhcsaládok kezelésére szolgáló aeroszolt létrehozó gyógyszerporlasztó



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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SAL SAI 600USB feszültségátalakító (inverter ), 300/600W, USB töltőaljzattal 

hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12 V[DC]
• 12 V[DC] [nyíl] 230 V~ AC (50Hz) inverter
• hasznos társ kirándulásokon, utazáskor…
• alkalmazható járműben, hajón, kempingben…
• 300 Watt folyamatos terhelhetőség
• 600 Watt csúcsterhelhetőség
• túlterhelés elleni védelem
• túlmelegedés elleni védelem
• rövidzárlat elleni védelem
• akkumulátor kimerülése elleni védelem
• gyermekzár a hálózati aljzatban
• USB töltőaljzat (5 V/500 mA max.)

SAL SAI1000USB Feszültségátalakító (inverter) , 1000 W 

A SAI 1000USB feszültségátalakító hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésére áll 12 V. Előnye, hogy
alkalmazható járműben, hajón, kempingben. 500 W folyamatos terhelhetőség, illetve 1000 W csúcsterhelhetőség

jellemzi. A készüléken USB töltőaljzat is található. A hálózati aljzat gyermekzárral van ellátva.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A legkényelmesebb teljesálarc. Maximális védelmet nyújt szublimálás és füstölés közben is. Az álarchoz
ajándékként adjuk az A2B2E2K293-as szűrőbetétet.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

VÉDŐFELSZERELÉSEK

 

3M teljesálarc készlet 

Dräger teljesálarc készlet  
Teljes Védelmet nyújt szublimálás és füstölés közben is. A készlet tartalmazza a szűrőbetétet is.

BLS3000 teljesálarc készlet  

Natúr gumi alapanyag, polikarbonátból készült jó kilátást biztosító, torzítás mentes látómező. Az ár tartalmazza a szűrőbetétet is.
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

31. OLDAL

Citovar Kft. | 2021

CleanAIR Chemical 2F rásegítéses légzésvédő  

CleanAIR ®  Chemical 2F rásegítéses légzésvédő méhészeknek
A legkényelmesebb és legbiztonságosabb megoldás. . Az új generációs CleanAIR ®  CHEMICAL 2F készülék az egészségre
ártalmas gázok és részecskék szűrésével magas szinten teljesíti a szabvány által előírt követelményeket. A kompakt CleanAIR ®
CHEMICAL 2F fontos jellemzője a tartós és vegyi anyagoknak, UV
hatásnak és fröccsenő folyadékoknak is ellenálló IP65 védettségű kialakítás. 



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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3M 6099 ABEK2HgP3 R Szűröbetét–1 pár (2 darab)  

99 ABEK2P3 kombinált szűrőbetét
– 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen 0,5 tf% koncentrációig
– szervetlen gázok, gőzök ellen 0,5 tf% koncentrációig
– savas gázok ellen 0,5 tf% koncentrációig
– ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,5 tf% koncentrációig
– higanygőz és formaldehid ellen
– erős méreg kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen
– névleges védelmi tényező: 50 x MK
– alacsony légzési ellenállás
– megnövelt látótér, az egyedi alakjának köszönhetően
– a bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítés pontos és biztonságos
– Figyelmeztetés: a 3M 6000 és 7500 félálarchoz nem szabad használni, csak a 6800 teljesálarchoz.

 
BLS 423 A2B2E2P3 Kombinált Szűrőbetét  

Szabványos, zsinórmenetes kombinált szűrő, 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok, szervetlen gázok, savas
gázok és mérgező részecskék ellen.

Minden szabványos EN148-1 csatlakozós teljesálarchoz használható.



33. OLDAL

Citovar Kft. | 2021

 
3M 9332 + FFP3 szelepes paneles részecskeszűrő maszk  

A részecskeszűrő félálarc védelmet nyújt mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen. Névleges védelmi tényező: 50xMK

– A légzésvédők új generációja kényelmet és stílust nyújt a teljesítmény csökkenése nélkül.
– Széles körű helyszíni kipróbálások során Európa-szerte bizonyított.
– Három paneles formája javítja a kényelemérzetet és a kommunikációt.
– Megbízható, biztonságos védelem részecskék ellen.
– A 3M Cool Flow™ szelep csökkenti az arcrészen belüli felmelegedést főleg meleg és párás körülmények között.
– Az egyenkénti csomagolás megóvja a szennyeződéstől és megkönnyíti a tárolást.
– A belső oldalfalon levő puha fedőháló nagyobb kényelmet biztosít a bőr számára.
– Állítható fejpántok és arc-tömítő gyűrű javítják az arc illeszkedését.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

BLS 5150 Teljes álarc - szűrőbetéttel  

Az álarc test puha gumiból készült, a belső álarc átlátszó szilikon anyagú, hogy ne zavarja a kilátást. A látómező
polikarbonátból készült jó kilátást biztosító, torzítás mentes látómező (EN166 1-es optikai osztály). Páramentes és
karcálló.  MIL STD V50BL(P) részecske becsapódás tesztet teljesíti a látómező.
A 6 pontos fejpánt biztosítja a terhelés jobb elosztását a fejen. A pántok közvetlenül az álarctesthez csatlakoznak,
nem a tömítőperemhez, így az akkor sem tud meggyűrődni (megnyílni), ha túl szorosra húzzuk a fejpántokat.
Szabványos EN 148-1 szűrőbetét csatlakozás (zsinórmenetes)

EU szabvány: EN 136:1998 Class 3

A csomag a szűrőbetétet is tartalmazza.



Védelmet nyújt 65°Celsius forráspont fölötti szerves gázok és mérgező kategóriába sorolt szilárd és folyékony részecskék ellen. Csak
az ELIPSE A1P3 szűrőbetétekkel használható!

Kényelmes és könnyű ikerszűrős félálarc.

34. OLDAL
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ELIPSE félálarc A1P3 szűrőbetétekkel 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Utángyártott Prémium teljes álrac szűrőbetéttel  

Maximális védelmet nyújt szublimálás és füstölés közben is.
Könnyű, komfortos és lágy szilikon anyag.
Ikerszűrős: két belégző-, egy kilégzőszelep.
A szűrők csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral történik.
Négypontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal.
Panoráma látómező, belső gumi félálarc.

Az álarchoz ajándékként adjuk az A2B2E2K293-as szűrőbetétet.
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
ELIPSE INTEGRA ABE1P3 szemvédővel kombinált félálarc szűrőbetétekkel 

Ikerszűrős 3/4 álarc, ami védelmet nyújt 65 Celsius forráspont fölötti szerves gázok, szervetlen gázok, savas gázok, szilárd és folyékony
részecskék ellen továbbá a védőszemüveg EN166 1.B. K.N. (páramentes & karcmentes)
Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők.
M/L méretben
Továbbfejlesztett szelepek, a még magasabb biztonságért. A hagyományos szelepekkel ellentétben, itt nem csak egyszerű gumikorongok
vannak, hanem különleges bordázattal ellátott alapból zárt szelepek, amik önmagában csak a gravitációtól nem nyílnak ki. Kevésbé
hajlamosak az öregedésre és az áttetsző anyaguknak hála egyszerűbb a szelepülék ellenőrzése. Szelepet külön soha nem kell vásárolnia
hozzá, mert a belégző szelepek minden gázszűrő cserével cserélődnek. A kilégző szelep megegyezik a belégző szeleppel, tehát a régi szűrők
szelepét fel tudjuk használni tartalék kilégző szelepként.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

35. OLDAL
TARTOZÉKOK

 

 
50 ml-es fecskendő 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen. 
Gumigyűrű VapoZero-hoz és SublimOx-hoz  

Utángyártott gumigyűrű. Tartósabb az eredetinél.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Professzionális permetezőflakon 

Számos méhészeti kezelésnél kiválóan alkalmazható. (Pl.: Nozevit, Bee Cleanse, Optima, stb.)
Egyedi technológiai megoldás! Minden szögben – oldalára döntve, vagy fejre állítva is – használható.
1,8 liter hasznos ürtartalom.

Refraktométer  

Cukros folyadékkal történő munkához kifejlesztett refraktométer. 

Szórófej hosszabbító permetezőflakonhoz 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen. 
Furetto spirál  

Furetto tartály tömítés  

 
Furetto tömítő gyűrű  t
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

36. OLDAL 
Rozsdamentes oxálsav tabletta prés 

Rozsdamentes acélból készült tabletta préssel 3 grammos 14 mm átmérőjű oxálsav tablettát tudunk készíteni.
Kényelmes munkavégézés mellet körülbelül 30 darab / óra tablettát lehet készíteni.
A prés működtetéséhez szükség van egy satupadra vagy egy olyan eszközre ami erős nyomóerőt tud kifejteni.

Teflon kezelő dugó VapoZero-hoz és SublimOx-hoz 

Teflon kezelő dugó Provaphoz  

Oxálsav tablettázó / rozsdamentes 
Kristályos oxálsav tablettázására, rozsdamentes acélból.
A tablettázó használata:
A talp stabil elhelyezése után helyezze rá a formázó hengert, majd tegye a szükséges mennyiségű kristályos oxálsavat a hengerbe.
A tömítő rúd behelyezése után egy kalapács segítségével, ütögetve tömörítsük tabletta formára.
Kb. 2-3 g-os tabletta készíthető belőle.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Automata oxálsav adagoló készlet 

Automata oxálsav adagoló (kezelődugó nélkül) 
 

Kezelődugó (lyukas) Provaphoz 



Teflon cső szublimáló készülékekhez, műanyag, illetve hőre érzékeny kaptárak esetében, illetve a cső hosszabbítására.
A szén és a fluor kombinációjának köszönhetően a PTFE csövek minden olyan helyen alkalmazhatóak, ahol az alábbi követelményeknek kell
megfelelniük:
magas hőmérséklet tűrőképesség: +260°C;
tökéletes vegyi ellenálló képesség minden maró anyaggal szemben;
alacsony súrlódási együttható;
jelentős dielektrikus tulajdonságok;
önkioltó (UL 94 V0);
jó mechanikai tulajdonságok;
lassan öregedő, megváltoztathatatlan;
kiváló hidrolízis és UV ellenálló képesség.
Cső hossza: 8 cm

Átmérője: 5 mm

Teflon cső VapoZero-hoz SublimOx-hoz és Provaphoz   
37. OLDAL
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ANYANEVELÉS ESZKÖZEI 

 Álcázótű profi RM 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Anyajelölő festék - több színben  
Sárga, Kék, Fehér, Zöld színekben 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Anyajelölő toll - több színben 

Kék és Fehér színben 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Anyajelölő háló 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Anyajelölő henger / üveg  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Anyásító rács 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Bölcső / 115 db 
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Bölcső alap / 115 db 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Bölcső hordozó bordás / 50 db  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Dávid anyanevelő készlet
Dávid anyanevelő készlet tartalma:

1 db méhanyanevelő készülék
100 db bölcsőkezdet
40 db bölcsőhordozó

10 db anyazárka tetővel
1 db záródugó előlapon

1 db adott évi anyajelölő festék
1 db anyajelölő háló

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Dávid anyanevelő petéztetőtok 

Az anyakirálynő elhelyezi petéit a bölcső alapba. A bepetézett bölcső alapokat a tokkal együtt áthelyezzük a dajka
családhoz , a kikelt álcákat a műbölcsővel együtt áthelyezzük a tartótokba. A petéztetéstől számított 14. napon lezárkázuk
és a kikelés után pároztatóba helyezzük az anyákat.

39. OLDAL

Citovar Kft. | 2021



Dávid anyazárka 10 db / csomag 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Dávid bölcső 100 db / csomag 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Dávid bölcső tartó 40 db / csomag 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Egyszerű anyazárka  

Mérete 50x52x14mm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Fa méhanyafestő zárka 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Három állású kijáró tárcsa  

5 cm-es pároztatóra, vegyes
színekben

Citovar Kft. | 2021

40 OLDAL



 
Jenter Anyanevelő készlet 

A készlet tartalma:
Petéztető tok

115 db tűzősejt
115 db bölcsőkezdet

40 db bordás bölcsőkezdet tartó
Magyar nyelvű használati útmutató

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Jenter anyazárka (fehér) 10 db /csomag 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Jenter bölcső / barna / 115 db  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Jenter bölcső alap / barna / 115 db  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Jenter bölcső hordozó / sárga / 50 db 
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Jenter Petéztető tok 

A kupak külön vásárolható meg.
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Jenter Petéztető tok kupak  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

JENTER Pro Anyanevelő készlet  
Az eredeti német teljes Jenter anyanevelőú készlet.

A csomag tartalma:
1 petéző tok

115 műbölcső kezdet
115 tűzősejt

20 sima sejttartó
20 bordázott sejttartó

10 védőcella
10 nevelőketrec

1 tenyészléc
1 útmútató DVD (német nyelvű)

JENTER Start Anyanevelő készlet  

Eredeti német JENTER Start anyanevelő készlet.
Csomag tartalma:

1db petéző tok komplett
1 db tűzdelő

1db petéző tok kupak
115 db tűzősejt

115 db műbölcső kezdet
40 db bordás bölcsőtartó
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Jenter VarroaSTOP  
Anyazárka hosszútávú zárkázáshoz, a fiasításmentes állapot mesterséges előidézéséhez.

Előnyök:
A méhanya sterszmentesen tudja élni az életét

A zárkában lévő fiasitás aktkacsapdaként működik
Vegyszermentes atkagyérítés, egyszerűen.

Műanyag anyakifogó csipesz  
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Műanyag anyazárka átlátszó  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Műanyag anyazárka színes/sorolható  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Tűs anyaleszorító 
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MŰLÉPEK

 

Műlép félboconádi 15 x 39,50 cm 5 Kg/csomag  

 
Műlép Hunor 23,5 x 39,5 cm 5 Kg/csomag  

 
Műlép Nagyboconádi 32 x 39,5 cm 5 kg/csomag  
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

MÉHÉSZETI ESZKÖZÖK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
 

FÜSTÖLŐK, ALKATRÉSZEK

  Elemes füstölő USB töltő résszel   ÁTMENETI HIÁNYCIKK

4db szabvány AAA elemmel működik.
ÚJDONSÁG: USB-ről tölthető változat is elérhető már!
A beépített ventilátornak köszönhetően egyenletesen fújja a füstöt.
Anyaga: rozsdamentes acél

Európai füstölő – kivehető tűztérrel   
Rozsdamentes acél füstölő, kivehető betéttel, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 24,5cm
Tűztér átmérője: 10,5cm

 
Európai füstölő – nagy 

Rozsdamentes acél füstölő, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 28cm
Tűztér átmérője: 10,5cm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen. 
Füstölő – közepes 

Rozsdamentes acél füstölő, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 28cm
Tűztér magassága: 19cm
Tűztér átmérője: 10,5cm

 
Európai füstölő – közepes 

Rozsdamentes acél füstölő, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 24,5cm
Tűztér átmérője: 10,5cm

 
Füstölő – Kicsi 

Rozsdamentes acél füstölő, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 23cm

Tűztér magassága: 16cm
Tűztér átmérője: 9cm

 
Füstölő – nagy  

Rozsdamentes acél füstölő, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 31,5cm
Tűztér magassága: 23cm
Tűztér átmérője: 10,5cm



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Galvanizált füstölő – 
kicsi  

Galvanizált acél füstölő - kicsi, műbőr fújtatóval.
Teljes magasság: 25,5cm
Tűztér magassága: 16cm
Tűztér átmérője: 9cm
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Galvanizált acél füstölő - közepes, műbőr fújtatóval.
Teljes magasság: 28cm
Tűztér magassága: 19cm
Tűztér átmérője: 10,5cm

Gyerek füstölő 

Rozsdamentes acél füstölő, bőr fújtatóval.
Teljes magasság: 18cm
Tűztér magassága: cm
Tűztér átmérője: 6,5cm

Magyar füstölő –bőr fújtatóval  
Magyar füstölő – műbőr fújtatóval 

Hagyományos magyar füstölő pumpával. A  pumpa, a betét és tető külön-külön is cserélhető. 0.6 mm-es
acéllemezből készült tűztér és hővédő palást. Hőálló ezüst festéssel.
Teljes magasság: 25cm
Tűztér magasság: 13cm
Tűztér átmérője:  10cm

Galvanizált acél füstölő, bőr fújtatóval
.Teljes magasság: 31,5cm
Tűztér magassága: 23cm
Tűztér átmérője: 10,5cm

Galvanizált füstölő – 
közepes  

Galvanizált füstölő – 
nagy  



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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“Magyar” füstölő rostély 

Magyar füstölőhöz valő pótalkatrész. Meggátolja a füstölő aljának kiégését.
Átmérője: 9,8cm

 
“Magyar” füstölő tető 

Hagyományos magyar füstölőre szerelhető tető.
 

Bőr fújtató  
Bőr fújtató mindenfajta füstölőhöz

 
Füstölő betét  

Magasság: 15cm
Átmérő: 9cm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Magyar bőr fújtató  

Bőr fújtató
Előre fűrt rögzítési pontokkal. Furat távolság: 8,5cm.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Magyar műbőr fújtató 

Műbőr fújtató  



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Fa nyelű fedelező villa magyar 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

FEDELEZÉS ESZKÖZEI

  
Elektromosan fűtött fedelező gyalu  

Szélesség: 125mm
Hossz: 300mm
Kábel hossz: 220cm
Súly: 860g

Elektromosan fűtött fedelező kés 

Tűk száma: 19db
Tűk hossza: 32mm
Teljes hossz: 20cm

Fedelező henger – acél tűkkel  ÁTMENETI KÉSZLETHIÁNY
Fa nyelű fedelező henger, rozsdamentes acél tűkkel.
Hosszúsága 24cm.

Fedelező henger – műanyag, nagy 
Műanyag fogazatú fedelező henger, fém nyéllel, műanyag markolattal.
Hossza: 32cm
Henger szélessége: 14cm



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Fedelező kád – Techtron 

Mérete: 1000 mm x 550 mm
Inox, saválló lemezből készül.
Állítható lábmagasság.

Fedelező kés 
Fa nyelű, 2 élű fedelező kés.      Teljes hossza: 32,5 cm.           Kés hossza: 22,5 cm
Penge anyaga: rozsdamentes rugalmas acél.

 
Fedelező kés – nagy, kétélű 

Fa nyelű kétélű fedelezőkés. Egyik oldala sima penge, másik oldala hullámosított penge.
Fedelezőkés hossza: 40cm
Penge anyaga: rozsdamentes acél.

 
Fedelező kés műanyag nyelű  

Kétélű fedelező kés.       Markolat anyaga: műanyag.      Penge anyaga: rozsdamentes acél
Penge hossza: 28cm.      Teljes hossz: 42cm

Fedelező kés, nagy 2. - ÁTMENETI HIÁNYCIKK 
Penge anyaga: rozsdamentes acél.       Penge hossza: 27,5cm.     Penge szélessége: 4,5cm
Teljes hossz: 42cm      Markolat anyaga: fa



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

50. OLDAL

Citovar Kft. | 2021

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Fedelező láda inox kerettartóval  
Fedelező láda műanyag kerettartóval  

Az erős állványzat megfelelő stabilitással rendelkezik a hozzá kapcsolható ládával. Higiénikus megoldás a fedelezéshez.
A láda alján szabvány mézcsap található, melyen keresztül ki lehet csurgatni a ládában összegyült mézet.
Méretek (összeszerelve): 59cm x 39cm x 57cm
A termék alapanyaga élelmiszer technológiai előírásoknak megfelel.

Fedelező villa – Dávid féle  
Tűk száma:19db.            Tűk hossza: 41mm
Villa szélessége: 64mm           Markolat hossza: 10,5cm     Villa teljes hossza: 21cm

 
Fedelező villa – kék műanyag nyéllel  

Villa anyaga: rozsdamentes acél          Markolat anyaga: műanyag.            Fogak száma 18.
Fogak hossza: 35mm               Villa szélessége: 70mm         Villa hossza: 19,5cm
Markolaton ergonómikusan kialakított öblöcskék vannak amelyre az újjak megfelelően fel tudnak támaszkodni.

Fedelező villa hajlított tűkkel, műanyag markolattal  
Tűk száma: 25db                Tűk hossza: 37mm
Villa szélessége: 9,5cm       Villa teljes hossza: 22cm

 
Fedelezőkádhoz tetőlemez, fedél  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kerettartó / csepegtető fedelezőtálca 
Teljesen rozsdamentes anyagból készült kerettartó / csepegtető tálca.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kerettartó fedelező ládára – festett 

Két keret megrartására alkalmas hajlított kerettartó.
Méretek:        Teljes szélesség: 42cm       Magasság: 30cm           Furat távolság azonos oldalon: 28cm.

Kerettartó fedelező ládára – inox  

 
Lehúzó fedelező villa állítható dőlészögű villával - 

Villa anyaga: rozsdamentes acél        Fogak száma: 16db           Fogak hossza: 2,5 cm
Villa szélessége: 7cm                            Teljes hossz: 25cm

 
Marok mézásó  

Teljes hossz: 24cm
Markolat anyaga: fa

Markolat hossza: 12cm
Ásó hossza: 12cm



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Forgatható kaptárvas  

 
Anyarácstisztító kéziszerszám  

KAPTÁRSZOLGÁK 

 

Könnyen és gyorsan eltávolíthatja az anyarács pálcáin lévő szennyeződéseket
Fa markolat.
Hossza: 20,5cm

Erdélyi kaptárvas 
24cm hosszú rozsdamentes acél kaptárvas.
Egyik vége egyenes, másik kombináltan hajlított síkban, és 90 fokban is.

A középen kialakított fogógyűrűnek köszönhetően a kaptárszolga megperdíthető az újjon, így akkor is lehet funkciót váltani, ha a
másik kezünk foglalt.
Anyaga: rozsdamentes acél
Hosszúság:245mm
Súly:145g
Tükör polirozott felület.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kaptárvas - hajlított végű  

Anyaga: rozsdamentes acél

Hossza: 23,5cm



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kaptárvas "J" végű 1.   

 
Kaptárvas - mini  

Kaptárvas - fa nyelű   

Rozsdamentes acél

Anyaga: rozsdamentes acél
Hossza: 26 cm
Középen erős fa markolat.

Kaptárvas.
Anyaga: galvanizált acél
Hossza: 28,5cm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kaptárvas - fa nyelű  - kicsi  -
20 cm hosszú “marok” kaptárvas.
Egyik vége egyenes, másik 90 fokban visszahajtott.      Anyaga: aluminium.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kerettisztító kéziszerszám  

 
Kaptárvas hajlított recézett véggel 

Multifunkcionális kaptárszolga  

Teljes hossz: 25cm
Élszélesség: 58mm
Anyaga: Galvanizált acél
Súly: 155g

Fa nyél, rozsdamentes acél fej.
A keretisztítás gyorsabb és könnyebb ezzel a speciális célszerszám használatával.

Anyaga:  rozsdamentes acél
Középen fa markolattal
Teljes hossza: 27cm
Súly: 285g
Főbb funkciók:
Keretkiemelő karom
Keretfeszítő
Anyarács tisztitó
Kerettisztitó
Kalapács (egyszerűen lecsavarozható, ekkor lényegesen könyebb lesz a szerszám)
Szögkihúzó

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Kaptárvas Y végű t

Anyaga: galvanizált acél, 27cm hosszú
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

KERETDRÓTOZÁS ESZKÖZEI 

 DRÓTOK 

 Drót - horganyzott  0,4 mm - XXX - 2550 méter  
Drót - horganyzott  0,4 mm - X -  850 méter  

Drót - horganyzott 0,5 mm - X -  1 kg 

Drót - horganyzott 0,5 mm - XXX -  1650 méter  
Drót - horganyzott 0,5 mm - X - 550 méter  

Drót - horganyzott 0,5 mm - XX -  1100 méter

Drót - horganyzott 0,5 mm- 250 gr 

Drót - INOX rozsdamentes acél  0,4 mm - X - 1 kg  
Drót - INOX  rozsdamentes acél 0,5 mm - X -  550 m  

Drót - horganyzott  0,4 mm - XX -  1700 méter 

Drót melegítő, műlép beolvasztó / Techtron 
220V-ról működtethető drótmelegítő. A két fokozatú teljesítményszabályzóval.

Drót - INOX  rozsdamentes acél 0,5 mm - XX - 1100 m   

Drót - INOX  rozsdamentes acél 0,4 mm - X - 850 m 

Drót - INOX  rozsdamentes acél 0,4 mm - XX - 1700 m 
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 

Huzal hullámosító fa fogantyúval  

Vastag fa markolatú dróthullámosító.
Erős, tartós kialakítás,  precíz működés.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Huzal leeresztő X méretű tekerecshez  

Huzal leeresztő XX és XXX méretű tekerecshez  

Huzal hullámosító műanyag  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Keretlyukasztó kéziszerszám  

Egyszerűen használható kéz keretlyukasztó. MInden típusú fa kézi átlyukasztására alkalmas. 
A keretléceket lyukasztás elött nem szükséges előfúrni!
A szerszámot az előre kialakított felfogatási pontoknál biztonságosan lehet a munkafelülethez rögzíteni.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Műlép vágó 
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Sarkantyúkerék - aluminium   

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Fa markolat.
Rövid nyak. Teljes hossz: 14cm.
Aluminium. kerék.

Sarkantyúkerék - sárgaréz   

Fa markolat.
Hosszú nyak. Teljes hossz: 22,5cm.
Sárgaréz kerék.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Alveis Clean tiszítószer 1 liter 

Tisztítószer, mely alkalmas a szerves anyagok, mint például a propolisz és a méhviasz felüetekről történő eltávolítására.
Használata ajánlott a pörgető helyiségek, a gépek külső részeinek, a munkaasztalnak, de bármely egyéb, a méhészetben
használt eszköznek, mint pl. a kaptár, keretléc, anyarács, kaptárvas, füstölő, stb tisztítására.  

Alveis Clean tiszítószer 5 liter  



Műlép beolvasztó 230V/6V-os – Dávid féle  

A műlép beolvasztó megkönnyíti a méhész munkáját. Látványosan szép a beolvasztás, könnyű, gyors, hatékony vele a munka. A
műlépet feszesen tartja a keretben, egyaránt alkalmas a hidegen, melegen hengerelt vagy öntött műlép beolvasztására is. A méhanya
már az első adandó alkalommal bepetézi a beolvasztás helyén is a szűzlépet, így erős strapabíró lépekkel dolgozhat a méhész tömör
erős fiasítást tapasztal. A készülék 230 V -os biztonsági tranzformátorról működik, kényelmesen használható tapogatókkal biztonságos
törpefeszültséggel van szerelve. Függőleges 0,4 – 0,5 mm horganyzott kerethuzalhoz szálankénti beolvasztáshoz ajánljuk minden keret
típushoz. A tapogatót  a kerethuzalhoz kell érinteni a huzal alsó és felsőrészéhez a beolvadás idejéig, mely pár másodperc. Kerülni kell
a tapogatók közvetlen össze érintését, ez nagyban károsíthatja a készüléket. A jobb és gyorsabb műlép beolvasztáshoz javasoljuk a
műlépet a kerethuzalra helyezni, a keret felsőlécet megemelni 5 cm -re az asztal síkjától.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Műlép beolvasztó kapcsolós 230 / 6-18 V – Dávid féle  

A készülék egyesíti a 6 v os és a profi műlép beolvasztó előnyeit
A műlép beolvasztó megkönnyíti a méhész munkáját. Látványosan szép a beolvasztás, könnyű, gyors, hatékony vele a munka. A műlépet
feszesen tartja a keretben, egyaránt alkalmas a hidegen, melegen hengerelt vagy öntött műlép beolvasztására is. A méhanya már az első
adandó alkalommal bepetézi a beolvasztás helyén is a szűzlépet, így erős strapabíró lépekkel dolgozhat a méhész tömör erős fiasítást
tapasztal. A készülék 230 V -os biztonsági tranzformátorról működik, kényelmesen használható tapogatókkal biztonságos
törpefeszültséggel van szerelve. Függőleges 0,4 – 0,5 mm horganyzott kerethuzalhoz egy menetben az egészkeret beolvasztáshoz ajánljuk
minden keret típushoz.
Ez a készülék a 6 V ra kapcsolva szálankénti beolvasztásra is használható. A tapogatót  a kerethuzalhoz kell érinteni a huzal kezdő és
végpontjához a beolvadás idejéig, mely pár másodperc. Ez a típus alkalmas a rozsdamentes ( inox ) kerethuzal szálankénti beolvasztásra is. 
 Kerülni kell a tapogatók közvetlen össze érintését, ez nagyban károsíthatja a készüléket. A jobb és gyorsabb műlép beolvasztáshoz
javasoljuk a műlépet a kerethuzalra helyezni, a keret felsőlécet megemelni 5 cm -re az asztal síkjától.
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Műlép beolvasztó profi 230 / 18V – Dávid féle 
PROFI MŰLÉP BEOLVASZTÓ KÉSZÜLÉK
A műlép beolvasztó megkönnyíti a méhész munkáját. Látványosan szép a beolvasztás, könnyű, gyors, hatékony vele a munka. A műlépet
feszesen tartja a keretben, egyaránt alkalmas a hidegen, melegen hengerelt vagy öntött műlép beolvasztására is. A méhanya már az első
adandó alkalommal bepetézi a beolvasztás helyén is a szűzlépet, így erős strapabíró lépekkel dolgozhat a méhész tömör erős fiasítást
tapasztal. A készülék 230 V -os biztonsági tranzformátorról működik, kényelmesen használható tapogatókkal biztonságos
törpefeszültséggel van szerelve. Függőleges 0,4 – 0,5 mm horganyzott kerethuzalhoz egy menetben az egészkeret beolvasztáshoz ajánljuk
minden keret típushoz. A tapogatót  a kerethuzalhoz kell érinteni a huzal kezdő és végpontjához a beolvadás idejéig, mely pár másodperc.
Ez a típus alkalmas a rozsdamentes ( inox ) kerethuzal szálankénti beolvasztásra is.  Kerülni kell a tapogatók közvetlen össze érintését, ez
nagyban károsíthatja a készüléket. A jobb és gyorsabb műlép beolvasztáshoz javasoljuk a műlépet a kerethuzalra helyezni, a keret
felsőlécet megemelni 5 cm -re az asztal síkjától.

Műlép beolvasztó Rozsdamentes huzalhoz 230 V – Dávid féle 

A műlép beolvasztó megkönnyíti a méhész munkáját. Látványosan szép a beolvasztás, könnyű, gyors, hatékony vele a
munka. A műlépet feszesen tartja a keretben, egyaránt alkalmas a hidegen, melegen hengerelt vagy öntött műlép

beolvasztására is. A méhanya már az első adandó alkalommal bepetézi a beolvasztás helyén is a szűzlépet, így erős
strapabíró lépekkel dolgozhat a méhész tömör erős fiasítást tapasztal. A készülék 230 V -os biztonsági tranzformátorról
működik, kényelmesen használható tapogatókkal biztonságos törpefeszültséggel van szerelve. Függőleges 0,4 – 0,5 mm

rozsdamentes ( inox ) kerethuzalhoz egy menetben az egészkeret beolvasztáshoz ajánljuk minden keret típushoz. A
tapogatót  a kerethuzalhoz kell érinteni a huzal kezdő és végpontjához a beolvadás idejéig, mely pár másodperc.   Kerülni

kell a tapogatók közvetlen össze érintését, ez nagyban károsíthatja a készüléket. A jobb és gyorsabb műlép beolvasztáshoz
javasoljuk a műlépet a kerethuzalra helyezni, a keret felsőlécet megemelni 5 cm -re az asztal síkjától.
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2 soros méhlesöprő kefe 4.  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

2 soros méhlesöprő kefe 3.   

MÉHLESÖPRŐ KEFÉK 

 

Teljes hosszúság: 40 cm
Kefe hossza: 21 cm
Sörték hossza: 6 cm

Kefe teljes hossza: 40cm
Kefe hossza: 23cm
Sörték hossza: 6 cm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

3 soros méhlesöprő kefe  

Kefe teljes hossza: 41cm
Kefe hossza: 21cm
Sörték hossza: 6cm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Méhlesöprő kefe íves  

Ívelt fa nyéllel készül.
Teljes hossza: 40cm
Kefe hossza: 25cm
Sörte hossza: 6cm
Sörte anyaga: lószőr
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Műanyag méhlesöprő kefe  
 

Műanyagból készült méhlesöprő kefe, szintetikus sörtével.
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EGYÉB ESZKÖZÖK 

 Darázscsapda kapu  

A darázscsapda kaput egy műanyag palack oldalába kell helyezni, úgy hogy a palack falán egy bemetszést ejtünk, majd a
résbe betoljuk a darázscsapda kaput, és elfordítjuk azt. Egy flaknba tanácsos 2-3 bejáratot kialakítani. Az így kapott
darázscsapdát megtöltjük csalifolyadékkal, és a darazsak által látogatott hely közelébe helyezzük el.
A termék ára darbajával értendő.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kaptárszámok 30-as csomag -
Kaptárszámok 50-es csomag 

Aluminiumból készült, alul-felül előlyukasztott a rögzíthetőség érdekében  
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kaptárszámok műanyag  20 - as csomag 

Kaptárszámok műanyag  30 - as csomag 

Kaptárszámok műanyag  50 -es csomag 
Számok mérete: 40mm x 25mm
A számok színe a készlet fügvényében változhat! (piros, sárga, zöld, kék, stb)

Keretkiemelő - hagyományos  

Rozsdamentes acél keretkiemelő.

Hossza: 13cm.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Erős, egyszerűen használható kaptárlekötő heveder.
Hossza: 3,6m
Használata elengedhetetlen gyalogkaptárak mozgatásánál, vándorlásnál.
Minden kaptártípushoz használható.
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Kupakos darázscsapda 5 db/ csomag 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Szabvány vizespalackra helyezhető darázscsapda.
Megakadályozza, hogy a darazsak kijussanak a flakonból, így azok elpusztulnak.
5 db/csomag

Rajbefogó zsák + rúd  

Kb 1 m hosszú vászonzsák.
Zsák szájának ármérője 33 cm.
A teleszkópos rúd akár 3 m hosszúra is kihúzható, így a magasabban levő rajokat is könnyen el lehet érni.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kaptárlekötő heveder  

Rakodókaptár összekötő 4 m gurtnival, önzáró csattal  
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Rakodókaptár összekötő vas -Dávid féle 



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

MÉZSZŰRŐK

 200 mikronos szűrő  D21 cm átmérő  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen. 
Mézszűrő – dupla  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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200 mikronos szűrő  D30 cm átmérő

200 mikronos szűrő  D38 cm átmérő 

800 mikronos szűrő D21 cm átmérő 

800 mikronos szűrő D30 cm átmérő  
800 mikronos szűrő D38 cm átmérő  

Mézszűrő nagy fém kerettel a jobb megtámasztás miatt.                 A szűrőhöz kivehető nagyobb rostélyú betét tartozik.
Feltámasztása állítható. Vödörhöz, hordóhoz egyaránt használható.      Szűrő átmérője 24 cm           Szűrő anyaga: rozsdamentes acél.

Mézszűrő – kör  
Kör alakú méz szűrő 3 pontos feltámasztással.          Szűrő átmérője: 24 cm      Mézszűrő anyaga: rozsdamentes acél.

 
Műanyag dupla szűrő   

A szűrő közepe ritkább szövésű a nagyobb szennyeződések felfogására alkalmas (méhhulla, viaszmorzsalék). A betét kivehető a könnyebb
tisztíthatóság érdekében.         Szűrő átmérő: 24cm.              Fülek hossza: 5,5cm

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

 
Pergetőzsák.  



Kíváló minőségű hagyományos overál 100% vastag pamutból. Kényelmes és megbízható viselet minden méhész számára.
Könnyű és kényelmes viselet  -Kerek kalappal, vagy csuklyával    - A kalap igény szerint teljesen lezippzározható
Nagyméretű zsebek a lábrészen, deréktájban, és a mellkason  - Kis zsebek a kabátújjakon
Zippzárgyűrű a könnyebb kezelhetőség érdekében.  -  Csuklónál, és bokánál gumirozott a tökéletes zárás érdekében
Csukló, és boka pántok hogy a ruha ne csusszon fel.   Géppel mostható!  Fehér, barna, terep színekben

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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MÉHÉSZ RUHÁZAT

  
Gyerek overál  

100% pamut overál gyerekek részére.          Jobb és bal oldalon zsebek a deréknál.
Csuklónál, és bokánál gumirozott a biztos zárás érdekében.              A ruhához zippzáros kalap tartozik.
40C -on mosható.  Terepszínű, fehér, világos barna színekben.

 
 

Hagyományos méhész overál zippzározható kalappal   

 
Hagyományos zippzáras méhészkabát  

Kiváló minőségű hagyományos kabát 100% vastag pamutból.Kényelmes és praktikus viselet minden méhész számára.
Könnyű és kényelmes viselet.       -  Kerek kalappal, vagy csuklyával     - A kalap igény szerint teljesen lecipzározható
Zippzárgyűrű a könnyebb kezelhetőség érdekében -    Csuklónál, erőssen gumirozott a tökéletes zárás érdekében
Csukló pántok, hogy a ruha ne csusszon fel    - Derékban gumnirozott    - Géppel mosható!     Fehér világosbarna színekben



Abszolút szellőző overáll. A 3 rétegű hálónak köszönhetően a teljes testet éri a levegő, így az overál viselete még a legnagyobb
melegben is komfortos a méhész számára.
Könnyű és kényelmes viselet.  - Kerek kalappal.   - A kalap igény szerint teljesen lecipzározható  -   Nagyméretű zsebek a lábrészen,
és a mellkason
Nagy és erős zippzár amely kétoldalról nyitható -   Csuklónál, és bokánál gumirozott a tökéletes zárás érdekében.  - Csukló és
boka pántok, hogy a ruha ne csusszon fel.   - Szövet erősítés a bokánál, térdnél, deréknál, a tartósság érdekében.
A ruhát kifejezetten erre a célra készült táskában adjuk a vásárlóinknak a könnyebb szállítás, tárolás érdekében.

Kíváló minőségű szellőző kabát 100% vastag pamutból. A nagyméretű szellőző rostélyoknak köszönhetően a kabát viselete még a
legnagyobb melegben is komfortos a méhész számára.
Könnyű és kényelmes viselet
A kalap igény szerint teljesen lezipzározható -     Nagyméretű zsebek a deréknál    - Zippzárgyűrű a könnyebb kezelhetőség érdekében
Csuklónál, erőssen gumirozott a tökéletes zárás érdekében   - Csukló pántok, hogy a ruha ne csússzon fel  - Derékban gumírozott
Válltömés a még kényelmesebb munkavégzéshez
 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Hálós szellőző overál  

 
Szellőző kabát  

Szellőző kabát – hálós szellőzővel  

Kíváló minőségű szellőző kabát 100% vastag pamutból. A nagyméretű hálós szellőző rostélyoknak köszönhetően a kabát viselete még a
legnagyobb melegben is komfortos a méhész számára. A hálós szellőzésnek köszönhetően még kényelmesebb a ruha viselete.
Könnyű és kényelmes viselet -  Kalappal  - A kalap igény szerint teljesen lecipzározható.  -  Nagyméretű zsebek a deréknál
Zippzárgyűrű a könnyebb kezelhetőség érdekében  -  Csuklónál, erőssen gumirozott a tökéletes zárás érdekében
Csukló pántok, hogy a ruha ne csusszon fel.  -  Derékban gumírozott -  Barna és fehér színben.



A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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LYSON Classic kalap és kabát  

Praktikus és kényelmes viselet

LYSON Classic Overál  

Lyson méhészruha levehető kalappal, (M6002) Lyson Classic line 100% pamutból készült méhész védőruha.
Tulajdonságai: levehető kalap, dupla merevítésű háló az arc körül Praktikus zsebek a méhész szerszámoknak

Szellőző hálók. Méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

LYSON Optima kalap és kabát  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

LYSON Optima Overál  
Praktikus és kényelmes Lyson méhészruha levehető, hálós kalap, cipzárral, mandzsettával az ujjakon és a

lábakon, hátul rugalmas derékpánttal. Hasznos csípőzsebek és egy mell zseb kis tárgyaknak. Az ruha
hatékonyan véd a méhekkel szemben, és munka közben szabad mozgást biztosít. 

Anyaga: poliészter 65%, pamut 35%

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.



WeePro antisztatikus, lélegző, 5 és 6-os típusú védelmet adó fehér kapucnis overall ellenálló mikroporózus polietilén
anyagból, kétutas cipzárral, újrazárható cipzárvédővel.
Kényelmes szélesebb mandzsettával. Egyesével csomagolva, vákuumos okos csomagolásban QR kóddal, minden
nyelven érthető piktogrammokkal és jelölésekkel, felbontást segítő perforációval és mérettáblázattal.
Védelem szilárd részecskék (porok), valamint permetszerű és fröccsenő vegyi anyagok ellen.
A termék a következő szabványok követelményeinek felel meg:
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 5-ös típus
EN 13034:2005/A1:2009 6-os típus
EN 1149-5:2008 & EN 1149-1:2006 Antisztatikus
EN 1073-2:2002 Class 2 Radioaktív részecskék elleni védelem
EN 14126:2003 (5-B, 6-B típus) mikroorganizmusok elleni védelem

Teljes hálós szellőző kabát 

Továbbfejlesztett, könnyű, kényelmes viselet.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

WeePro védőoverall  

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Lábszárvédő bakancshoz  

Lábszárvédő félcipőhöz  
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Bambusz kalap  
Könnyű bambusz kalap.
Nagyon jól szellőzik.
Egy méret, belső átmérő: 20cm, karima átmérője: 35cm
Csak zöld színben kapható!

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Gyerek - női kalap  

Hagyományos összehúzós kalap.
Körben nyitott, jól átrszellőző könnyű tüllel.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Kalapra erősíthető arcvédő  

Könnyű
Jól szellőző

Rendkívül erős, strapabíró fémháló
Hosszú nyakrész

MÉHÉSZ RUHÁZAT
 

KALAPOK, KESZTYŰK 

 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

LYSON Optima kalap 
Lyson pót kalap méhész overallhoz és inghez dupla varrással, CLASSIC overallhoz
cipzárral kapcsolódik. Az elején háló van, a nyakat anyag védi. A háló védi az arcot
dupla varrással. A maszk jó átlátható. A három merevítő eltartja a hálót az arctól.

Méret – univerzális, átmérő 40 cm
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Karbebújós méhészcsuklya 

Könnyű
Erős műanyag tüllel
Mellrésze tüllből készült
Karbebújós

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Karbebújó szögletes kalap II.  

Könnyű
Vastag pamutból készült
Ritka szövésű fém tüll
Karbebújós
Hosszú pamut mellrész

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Nyitható, összehúzós méhészkalap SUKK  
Hagyományos fazonú vékony, kétrétegű vászonanyagból készült méhész fejvédő. Az áll alatt és alul zsinórral szabályozható. A drót műanyag
bevonatú, a tüll puha, ritka szövésű.
A termék elsősroban fehér, de más egyéb színekben is kapható, készlettől függően. 

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Ruhára zippzározható méhészcsuklya  
Könnyű, Jól szellőző
Kiváló minőségű pamutból. Rendkívül erős, strapabíró tüll
3 db merevítéssel
Ruhára varrva teljesen rázippzározható!
Fehér színben
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A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Karbebújó szögletes kalap I.  
Könnyű
Vastag pamut
Erős fémháló arcvédő
Hosszú mellrésszel
Karkivágásos
A kalap és a tüll kettészedhető, így az arcvédő más kalapokra is rátehető
A kalap színe eltérhet a képen láthatótól.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Szafari kalap  

Szafari kalap.
Korlátozott mértékben a fejhez igazítható, a nagyobb stabilitás érdekében.
Anyaga: szalma

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Tüll  

Kalapra erősíthető tüll

Hagyományos méhészkalap  
Hagyományos méhészkalap, hosszú tüllel.
Merevített karima. Anyaga: pamut és poliészter.
Könnyű és kényelmes viselet minden méhész számára.
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Bőr szellőző kesztyű  
Marha vagy kecskebőrből készül
A kesztyű csuklónál erősítve a bíztos védelem érdekében
Szellőző rostélyok a csuklórész mögött
Alkarvédő erős farmer anyagból készül
Kesztyű vége gumirozott a tökéletes zárás érdekében

                   Mérettáblázat
Kesztyűméret             Tenyér kerülete
          8                                      18
          9                                      20
         10                                     23
         11                                     25
         12                                     30
         13                                     34 
Az adatok cm-ben vannak megadva!

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Hagyományos méhész kesztyű   
Marha vagy kecskebőrből készül
Alkarvédő erős farmer anyagból készül
Műanyag akasztóval

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Hasított bőr rövid kesztyű   

Hasított bőr kesztyű 
9 és 10-es méretekben

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Hosszúszárú méhész kesztyű - SUKK   

Puha marhabőr kesztyű
Hosszú vastag mandzsetta résszel
Csuklónál gumirozott
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Mártott neoprén kesztyű   

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Rövid bőr rövid kesztyű 2.  
A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Rövid bőr méhész kesztyű   

SHOWA Chem Master latexre mártott neoprén vegyszerálló kesztyű
A tartósság a kényelem és a kimagasló vegyi ellenállás ötvöződik ebben a kesztyűben.
Több, mint 350 anyagra bevizsgálva!
Jellemzői:
– pamutszálas bélésének köszönhetően elnyeli az izzadságot
– könnyű, rugalmas anyag
– 30cm hosszú
– 0,66mm
Szabványok: EN388:2003 – 2 0 2 1
EN374-1:2003, EN374-2:2003

Marha vagy kecskebőrből készül
Csulkórésze gumirozott pamut
Műanyag akasztóval

SHOWA 731 nitril vegyszerálló kesztű   

Showa 731 vegyszerálló kesztyű – az első biológiailag lebomló kesztyű
Az innovatív Eco-Dex technológia révén, nem csak a felhasználók kezét, de a környezetet is védi. Prémium polimerek
és nitril felhasználásával készült kesztyű, mely precíz tapintást és hatékony vegyi védelmet nyújt savak és lúgok ellen.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Neoprén vegyszerálló kesztyű  
FEKETE POLIKLOROPRÉN ÉS GUMI KESZTYŰ:    fekete polikloroprén és természetes gumi anyag.
|pamutbolyhozott belső |0,72 mm vastag, 32 cm hosszú| vegyszerek, mikroorganizmusok ellen

véd | csúszás ellen érdesített tenyér



Ember és méh több szállal kötődik egymáshoz, mint gondolnánk.
Az embert lenyűgözi a méhtársadalom szervezettsége – hiszen ő maga is olyan lény, amely hierarchikus rendben és munkamegosztásban él.
Emellett évezredek óta ismert a méz élvezeti értéke és gyógyító hatása. És amit kevesen tudnak: a méh beporzó teljesítménye óriási
jelentőséggel bír környezetünk és a természet szempontjából.
Ez a csodás képeskönyv a méhek lenyűgöző világába kínál betekintést: bemutatja a méhek felépítését és viselkedését, környezetükkel és az
emberekkel való együttműködését. Ismerteti a legfontosabb méhfajokat a méhészet történetét és a méheket napjainkban fenyegető
veszélyeket.
Több mint 340 tetszetős kép és számos érdekes információ teszi ezt a könyvet egyszerre tanulságos és szórakoztató olvasmánnyá, az egész
családnak izgalmas élményt nyújtva.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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KÖNYVEK

 
A méhek nagy könyve (Jutta Gay)

 
Bioméhészet (Szalay László) 

A mű fő értéke a magyar bioméhészet szabályozásának és igényrendszerének ismertetése, hiszen ez a feltétele a
vegyszermaradékoktól mentes méz előállításának. A szerző ír a méhekkel való egész évi foglalatosságról, amivel elérhető a
vegyszermentesség. A szerző részletesen ír a méhekkel való évi foglalatosságról, amivel elérhető a vegyszermentesség.
Ennek feltételei még nem közismertek, ezért külföldi példákat is ismertet Ausztriából, az USA-ból, Franciaországból.A sok
fénykép segíti a részletes szakmai ismeretek elsajátítását

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen. 
Magyar mézkönyv 

A Magyar mézkönyv hiánypótló kiadvány, mely összefoglaló és sokszínű képet ad a méhekről, a mézről, a méhész munkájáról, a
hagyományosan magas színvonalú magyar méhészeti kultúra igencsak érdekes múltjáról és jelenéről, meghatározó egyéniségeiről.
Ugyanakkor lényegre törően taglalja a modern méhészkedés alapkérdéseit, a mai magyar méhészet helyzetét, de nem feledkezik meg
a mézfajták – különösen a hungarikum akácméz – bemutatásáról, a mézek gyógyításban betöltött szerepéről sem. A gasztronómiai
ínyencségek iránt érdeklődőknek mézes finomságok receptjeivel, a szépirodalom kedvelőinek válogatott idézetekkel szolgál.



A méhészkedés divatba jött, mert remek kikapcsolódást jelent a hétköznapokban. Kalandra fel, fedezzük fel a kaptárt,
és a méhek rendkívül izgalmas világát! Ismerjük meg a méhészeti év legfontosabb munkafolyamatait, és már az első
nyáron termeljünk finom, saját mézet.

KAPTÁR Hogyan folyik a közös élet a kaptárban?

MÉHÉSSZÉ VÁLÁS feltételei, alapfelszerelés és méhészeti tanfolyam

A MÉHÉSZETI ÉV Mikor mit kell tenni? Az összes fontos munkafolyamat bemutatása lépésről lépésre.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.
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Méhek, mézek nagykönyve – Gyógyító kincsek a kaptárból  

Hogyan és miért készítenek a méhek mézet?
Mi is az a méhpempő valójában?
Tényleg segít a virágpor fogyasztása az évszakos allergián?
A könyv megválaszolja mindezeket a kérdéseket, és persze még számos továbbit is.

 
Méhészkedés – Hobbi szinten  



KAPTÁRMÉRLEGEK

 BeeHub Scale – Táv-Kaptármérleg 
Innovatív táv kaptármérleg extra funkciókkal

A BeeHub Scale egy Sigfox hálózaton kommunikáló automata kaptármérleg. A legújabb technológiáknak köszönhetően a mérleg
rendkívül alacsony fogyasztás mellett képes kommunikálni, melynek eredményeképpen akár 1 egész évig képes működni mindössze 3
ceruzaelem segítségével.* Igény esetén óránként  is küldhet üzenetet., hogy a lehető legfrissebb információk álljanak rendelkezésre. A

mérleg adatait a webes felület mellett a külön erre a célra fejlesztett telefonos applikáción is nyomon követheti.
Főbb tulajdonságok

Magas minőségű német mérőcella
Könnyű, tartós alumíniumváz

Alacsony fogyasztás
Mozdítás esetén riasztás

Sigfox kommunikáció (Legdinamikusabban fejlődő nemzetközi IoT hálózat, nem GSM alapú!)
SIM kártya nélküli kommunikáció(csak a tulajdonosa képes használni, nincs értelme ellopni)

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.  
Inteligens kaptármérleg  

Főbb funkciók:
 

SMS, vagy bluethooth kommunikáció a mérleg és a méhész telefonja között
Automatikus jelentés akár napi 4 alkalommal. A jelentések száma és időpontja tetszőlegesen programozható. Jelentésben közölt

adatok: Kaptár súlya, változás az előző méréshez képest, külső hőmérséklet, akkumulátor töltöttségi szintje.
Figyelmeztetés hirtelen súlyvesztés esetén (lopás, rajzás jelzése)

Helymeghatározás GPS koordináták alapján (nem része az alapfelszereltségnek!)
Kiegészítő szenzorral alkalmas belső hőmérséklet, és páratartalom mérésre is!

Alacsony akkumulátor töltöttség figyelmeztetés
Galvanizált kivitelben rendelhető.

 
Méretek: 407mm x 497mm x 100mm
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Főbb tulajdonságok: megközelítőleg 225 m²-hez
 

A  OZONEGENERATOR Chrome 14000  típusú ózongenerátor egy időzítővel ellátott, 2 nagy ózonlapos, 14 g/h ózonkibocsátással
rendelkező ózongenerátor készülék.

Tapasztald meg az ózon erejét! Kezeld a kaptárakat, kereteket, eszközöket! Egészítsd ki a megszokott fertőtlenítési folyamatot
az ózon erejével.

Segítséget jelenthet számodra is megküzdeni a:
baktériumokkal

vírusokkal
penésszel

kén szaggal
Védd meg lépkészleted a viaszmolytól:

rendszeres, kellően magas ózonkoncentráció alkalmazása mellett, a visszatérő viaszmoly probléma nagymértékben
visszafogható!

ÓZONGENERÁTOROK

 
Ózongenerátor – Blue 7000  

OZONEGENERATOR Blue 7000
Ózongenerátor készülék megközelítőleg 170 m2-hez is

7 g/h tehát 7000 mg/h ózonkibocsátással rendelkező készülék
1 darab SZABADALMAZTATOTT, könnyen cserélhető ózonkazettával, amely által a készülék megbontása nélkül történik az ózonlap cseréje.

Továbbfejlesztett hűtési rendszer, amely már 3 órás üzemidőt eredményez, így már nagyobb terület kezelésére alkalmas a készülék.
Időzítő segítségével a készülék 15 perces léptékekkel, maximum 3 órás ózonkezelésre állítható. A beállított kezelési idő végén a készülék

automatikusan kikapcsol.
3 év gyártói garancia és gyors garanciális ügyintézés.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Ózongenerátor – Chrome 14000 - ÁTMENETI HIÁNYCIKK
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Ózongenerátor – Chrome 28000  

Ózongenerátor készülék megközelítőleg 440 m2- hez is
A készülék számos területen alkalmazható. 

A  OZONEGENERATOR Chrome 28000  típusú ózongenerátor egy időzítővel ellátott, 4 nagy
ózonlapos, 28 g/h ózonkibocsátással rendelkező ózongenerátor készülék.

Négy erősségi fokozatban használható: 7 g/h, 14 g/h, 21 g/h, 28 g/h ózonkibocsátás.
 

    A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Ózongenerátor – Chrome 40000  

Ózongenerátor készülék megközelítőleg 630 m2- hez is
A  OZONEGENERATOR Chrome 40000  típusú ózongenerátor egy időzítővel ellátott, 4 nagy ózonlapos, 28 g/h

ózonkibocsátással rendelkező ózongenerátor készülék.
Négy erősségi fokozatban használható: 10 g/h, 20 g/h, 30 g/h, 40 g/h ózonkibocsátás.

A repülés ismert törvényei szerint nem lehetséges, hogy egy méh repülni tudjon. A szárnyai túl kicsik ahhoz, hogy a levegőbe emeljék a kövér kis testét. Persze a méh kkor is repül, mert a méhek fittyet hánynak arra, hogy az emberek szerint mi lehetetlen.

Ózongenerátor – Vernalis M15  

Ózongenerátor – Vernalis M30  
Hatékony védekezés ózonkezeléssel a méhészeti kártevők és kórokozók ellen!

Megvédi a kiépített lépeket a viaszmoly kártételétől.
Elpusztítja a kereteken, kaptár felületein, eszközökön, ruházaton megtelepedő kórokozókat.

Rendszeres használatával csökkentheti a szükséges védekezések költségeit és méheket veszélyeztető
betegségek kockázatát.

Méhészeti felhasználása mellett humán célú alkalmazása is rendkívül eredményes pl. penészmentesítés,
lakás, iroda, gazdasági épület fertőtlenítés, klímatisztítás, szagtalanítási igények esetén.
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MÉHÉSZETI NAGYGÉPEK
 

KAPTÁRAK

 A kaptárak kemény polisztirol habból készülnek, mely már olyan keménységű anyag, hogy a méhek nem rágják meg, (puhafa
keménységű).

A 4 cm vastag polisztirol hab hőszigetelése 0,9 W/m²k, így közel húsz-szorosa a 2 cm falvastagságú fa kaptárnak, télen melegebb,
nyáron hidegebb, mint a fakaptár, nem vetemedik, mindig illeszkedik.

A kaptár felépítése, variálhatósága:
1/2 NN
NB
HUNOR

A kaptár szélessége úgy lett kialakítva, hogy 5 db elférjen egy ászokfán, mégsem haladja meg a 240 cm maximális plató szélességet.
Ha a kaptárakat rögzítik az ászokfán nagyon könnyen és gyorsan daruzható, nem kell külön kötözni, és a súly miatt nehezen lopható.
Mivel a kaptárak közötti hézag így csak kb. 3 cm, ezért helyeztünk el a rövidebb oldalon végig fogantyút, mely így is biztosítja a
kezelhetőséget.

1. Az alj: higiénikus alj, taposó ráccsal és kihúzható fémtálcával van ellátva.

2. A fiók: NB1/2 méretű 10 keretes, külön kerettartó fémsíneken vannak a keretek. A fiókok között külön rést képeztünk ki,
amely réseknél alul felül egy-egy fém sín védi az elemet, hogy kaptárvassal lehessen szétfeszíteni a leragasztott elemeket.
Felső léputcás.
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3. Menekülőtér: 9cm-es kerettel.

4. Közbetét: 4 cm-es köztes elem, amely belső virágpor szedésére, valamint szöktető felhelyezésére is alkalmas. Ha
ezt az elemet kettévágjuk és felhelyezzük hordóaljra, illetve tetőre akkor szintén kompatibilissé tehető fiókok
szállítására, hermetikus zárására.

5. Etető: Több mint 10 literes, 7 liternél külön jelölve, taposó ráccsal fedett, mely rács kompatibilis minden fiókra és menekülő térre is.

6. A tető: belső fele 1 cm-rel meg van emelve a lepény elhelyezése miatt. Aki igényli, a tetőt is bádogozhatja fehér színű lindab lemezzel.

A kaptárak árairól telefonon keresztül kaphatnak információt.!



Mi vagyunk 
A Citovar Kft.

Pallagi Katalin Pallagi Zoltán



ELÉRHETŐSÉG
2316 Tököl, 
Dobó Katica u. 52.

Levelezési cím

info@citovar.hu

E-mail-cím

+36 20 44 23 004
+36 30 72 50 000

Telefonszám



Készletünk folyamatosan változik, így nem minden esetben van készleten adott termék.  

Kérjük, megrendelés előtt minden esetben egyeztessen velünk, akár telefonon, akár e-mailben. 

Vényköteles termékek esetében kérdezze meg állatorvosát, gyógyszerészét. 


