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ALPHA méhész

- méhészetből jeles

Apitraz impregnált csík –

amitráz hatóanyaggal biztonságos védelem
a Varroa atkával szemben!

Írta: dr. Tilly Péter
A hordási időszak közeledtével lassan elérkezik a Varroa atka elleni tavaszi védekezés megkezdésének ideje.
Ennek kiválasztása kritikus, hiszen a kezelés időtartama 6 hét, de az amitráz és kumafosz hatóanyagú készítmények a hordás megkezdése
után már nem használhatók, illetve a kezelés alatt gyűjtött mézet meg kell semmisíteni.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az idei téli hőmérséklet meglehető-

Ráadásul az Apitraz nem füstölőcsík, hanem meggyújtás nélkül kell a ke-

sen erősen ingadozik – a kumafosz pedig alacsony környezeti hőmérsék-

retek közé lógatni – a 6 hetes kezelési periódus lejárta előtt is eltávo-

let esetén a méhek elhullását okozhatja.

lítható a kaptárból, amennyiben hirtelen lehűl a levegő, vagy a vártnál

Egy kumafosz hatóanyagú termék (a Destruktor 3,2% koncentrátum) kö-

hamarább indul a hordás.

rültekintő alkalmazására hívta fel a figyelmet egy évvel ezelőtt Horváth

Az utóbbi esetben a Varroa elleni védekezést a BeeVital Hive Clean oldat-

Gábor is az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján a hozzájuk

tal tudjuk folytatni, amely hordási időben is használható – 2017 januárja

beérkezett, jelentős méhpusztulásokról szóló bejelentésekre reagálva.

óta állami támogatással. Hazai tapasztalatok szerint a Beevital Hive Clean

Az amitráz hatóanyagú Apitraz impregnált csík ezzel szemben nemcsak

nagyon jól bevált, nincs atka, serkenti a családot, jó a takarítási hajlam.

enyhe, hanem hideg időben is biztonságos. Ennek hátterében az áll, hogy

5 °C-25 °C között használható, egy generációban többször ismételhető.

a méheknek rá kell mászniuk a csíkokra, hogy érintkezzenek a hatóanyag-

Ennek a készítménynek további előnye, hogy az egyéb készítményekkel

gal – hideg időben viszont sokkal kevesebbet mozognak a kaptáron belül,

szemben rezisztens Varroa törzsek megjelenése esetén is használható al-

ezért nem teszik ki magukat a kívánatosnál magasabb expozíciónak.

ternatív lehetőségként.

Ektoparazita ellenes méhészeti készítmény

Füstölés nélkül biztosított
Varroa atka elleni védelem!

Apitraz

500 mg impregnált csík mézelő méhek részére A.U.V.

Leírás:
Hatóanyag:
Amitráz 500 mg/csík.
Célállat faj: mézelő méh.
Javallat: Varroa atka fertőzés ellen.
Adagolás: Méhkaptárban való alkalmazásra.
Kaptáronként 2 csík használható.
Az impregnált csíkokat a keretek közé, a méhfürt magasságában kell fellógatni.
A csíkokat azon keretek közé kell tenni, ahol a méhek
a legnagyobb mozgást tanúsítják.
A csíkokat úgy kell fellógatni, hogy a méhek szabadon megközelíthessék a csík mindkét oldalát, de azért maradjon egy
minimális tér a méhek számára.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Méz: nulla nap.
Emberi fogyasztásra kerülő méz gyűjtésének időszakában nem alkalmazható.
A hathetes kezelési periódus alatt mézpergetés nem
végezhető.
Kiszerelés: 10 db csík.
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Mit tehetünk a költésmeszesedéssel szemben?
A Méhpatika Forte hatékonysága
mesterségesen megfertőzött családokban

Írta: dr. Tilly Péter
A költésmeszesedés – ascosphaerosis a világ minden táján előforduló és egyre gyakrabban diagnosztizált, tömlősgomba által okozott méhbetegség. Terjedésében a méhcsalád-sűrűség mellett egyéb gyengítő tényezők, klimatikus hatások játszhatnak szerepet, de a különféle vadméhek,
esetleg a megporzás céljára tenyésztett magányos méhek is részt vehetnek.
A gombák az álcákban szaporodnak, és spórákat képeznek.

Az elfogyasztott gyógyszeres szirupot szükség esetén pótolták.

A spórák a többszörös burokban akár 15 éven át megőrizhetik csíraképességüket. Egy-egy elhalt álca 1 milliárd gombaspórát is tartalmazhat.

A másik 9 család gyógyszermentes cukorszirupot kapott.

Az álca a táplálékkal nyeli le a spórákat, azok a bélcsatorna hátulsó szakaszában csíráznak ki. A micéliumok áttörik a bélfalat, majd a potroh és a
tor kutikuláját is, miközben a fej csaknem érintetlen marad.
A gomba szaporodásának feltételei az erősen táplálkozó és növekedő álca belében nem kedvezők. Az álca elhalása viszont felgyorsítja a
szaporodást, ami egyszersmind a spóraképződés feltétele is. A kórokozó
– Ascosphaera apis – jól nő a megfázott fiasításban, és a 30 °C körüli
hőmérséklet a spóraképződésnek is kedvez.
A megfázás rendszerint kora nyáron következik be, amikor hűvös éjszakákon a még nem eléggé népes család képtelen teljes egészében takarni
a kiterjedt fiasítást.
A fertőzött álca a lefedés után pusztul el. Az elhalt álcákat tartalmazó sejteket a méhek rendszerint felbontják, majd a krétafehér, vagy
kékesszürke múmiákat kirángatják. A fejecskével rendelkező jellegzetes
meszes múmiák gyakran nagy számban jelennek meg a költésmeszesedésben beteg család kijárója előtt.

A kísérlet lezárásakor – 10 nappal később – a kezelt csoportban az
aljdeszkán nem lehetett meszes bábokat találni, a fertőzés 104 báb elhalásával, múmia képződésével zajlott le.
A kezeletlen csoportban viszont a gombafertőzés okozta bábelhalás
folyamatossá vált és súlyosbodott, a vizsgálati időszak alatt a lépekben
talált és az aljdeszkára kiszórt múmiák száma összesen 704 volt.
Összehasonlításként a kutatók megvizsgáltak további 9 méhcsaládot is,
amelyet nem fertőztek mesterségesen, és kezelésben sem részesültek.
Az utóbbi csoportban a méhészetben fennálló enyhe költésmeszesedés
a kiindulási állapothoz képest nem változott, az elhalt, meszes bábok
száma 66 volt.
A kezelési kísérlet egyértelműen bizonyítja, hogy a MÉHPATIKA Forte az
előírásnak megfelelő dózisban és időtartamban alkalmazva hatékonyan
– mintegy hetedére – csökkenti az A. apis gomba terjedését, ezáltal
sikeresen gyógyítja ezt a jelentős méhbetegséget.

Az ilyen lépek megrázogatva zörgő hangot hallatnak.

A Méhpatika Forte élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 0 nap.
A kezeléseket először az úgynevezett serkentő etetéskor, másodszor pedig júliusban, augusztusban vagy szeptemberben kell elvégezni. Nagyon
fontos, hogy a készítmény a vivőanyagban (szörp, lepény vagy víz) egyenletesen legyen elkeverve.

A Méhpatika Forte hatékonyságát a kutatók 3x9 méhcsalád bevonásával
vizsgálták Szekszárdon, 2016 június-július hónapban.

A vivőanyag hőmérséklete ne haladja meg a 40°C-ot, mert a hatóanyagok elbomolhatnak.

2x9 méhcsaládot mesterségesen fertőztek nagy mennyiségű
gombaspórával – ezek közül csak 9 családot kezeltek a Méhpatika Forte
készítményt tartalmazó cukorsziruppal, 10 napon keresztül: 500 ml
cukorsziruphoz 5 ml-t adtak a készítményből.

Felhasznált forrás:
Szalay és mts.: A „MÉHPATIKA FORTE” gyógyhatású készítmény Ascosphaera apis
(költésmeszesedés, ascosphaerosis) és Varroa destructor (varroosis) elleni hatékonysági- és ártalmatlansági vizsgálata méheken

Nem higiénikus viselkedésű családokban a fertőzött és elhalt álcák
fedett állapotban sokáig a kaptárban maradhatnak.

Kizárólagos forgal mazó

Természetes anyagokat tartalmazó gyógyhatású készít mény

Varroa destructor atka

és
költésmeszesedés megelőzésére

Méhpatika forte
Varroa destructor atkaszám jelentős csökkentésére.
Költésmeszesedés (ascospheriosis) megelőzésére.

Leírás:

Előnyei:
Eu által támogatott
Csak természetes hatóanyagokat tar talmaz
Antibiotikum mentes, bioméhészetekben használható
Nem alakul ki rezisztencia
Élelmezés - egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Serkenti a petézési hajlamot
Serkenti a tisztogatási hajlamot
Növeli a hordási hajlamot
Erősíti az immunrendszer t
Erőteljes gombaölő hatás
Növényi illóolaj tar talma megzavarja az atkák
életvitelét
Magyarországon engedéylezett, gyógyhatású
készítmény
Egyszerű adagolás, tavasszal és ősszel
Alkalmazási útmutató:
A kezeléseket először az úgynevezett serkentő etetéskor, másodszor pedig júliusban, augusztusban vagy szeptemberben
kell elvégezni. Nagyon fontos, hogy a készítmény a vivőanyagban (szörp, lepény vagy víz) egyenletesen legyen elkeverve.
A vívőanyag hőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-ot, mert
a hatóanyagok elbomohlatnak!
Adagolás:
Fél liter cukorszörphöz (lepényhez vagy itatóvízhez) 5 ml
Méhpatika fortét tegyünk. A kezelést 10 alkalommal - hordástól
függően naponta vagy kétnaponta - ismételjük meg. (Egy kúra
50 ml terméket jelent méhcsaládonként).
Egy család szükséglete:
50 ml Méhpatika tavasszal - 50 ml ősszel
1 liter 20 méhcsalád kezelésére elegendő
Túladagolás nem lehetséges, intenzív illata miatt nem hordják el.
Kiszerelés: 1000 ml

Mindig alacsony árakon
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Nosema ellen már nem tudunk fumagillint
adni, de szerencsére a Nonosz Plusz

hatékonyabb!

Dr. Békési László és munkatársainak vizsgálatai alapján.
A nosema-kór, vagy nosemosis az egyik legfontosabb méhegészségügyi probléma, megelőzésének, gyógykezelésének kérdései napjainkban újra foglalkoztatják a méhészeket világszerte.
Az eredeti kórokozó a Nosema apis Zander, a kifejlett méh középbél-hámsejtjeinek élősködője, jellegzetes felépítésű, 5x7 μm nagyságú spórái is ott képződnek. Az ázsiai mézelő méhben (Apis cerana) leírtak egy hasonló fajt, a Nosema ceranae-t, amelyről kiderült, hogy a világon csaknem mindenütt jelen van.
Hazai szerzők 2008-ban számoltak be róla, hogy a méhek nosemosisát Magyarországon is elsősorban ez a parazita faj okozza (Méhészet, 2008/3). Mások
megállapították azt is, hogy a N. ceranae legalább tíz-tizenöt éve jelen van Európában.
Bár vannak ellentmondó adatok is, a kutatók többsége megegyezik abban, hogy a N. ceranae virulensebb a N. apis-nál és ezzel kiszorítja a békésebb, korábbi
fajt. A nagy méhsűrűség miatt gyakorlatilag minden méhészet ki van téve a fertőzésnek, de betegség csak gyengítő körülmények hatására alakul ki.
A fertőzött méhek klinikai tüneteket alig mutatnak, viszont élettartamuk akár felére csökkenhet, ami tavasszal a család lassú fejlődését, nyáron elnéptelenedését idézheti elő. Ennek oka a parazita által elvont fehérje és energia, ami miatt a dajkaméhek garatmirigyében a pempő-termelés leáll, és hamar kiszorulnak a kaptárból. Spanyol kutatók szerint az un. kaptárelhagyás (CCD) elsődleges okozója ez a parazita, és szerintük a fertőzött méhcsalád kezelés nélkül
menthetetlenül elpusztul.
Az enyhe fertőzöttség a nyár folyamán rendszerint spontán megszűnik. Ezzel szemben az ősszel erősen fertőzött családok rossz eséllyel telelnek be.
A nyárvégi gyenge hordás, vagy éhezés fokozza a parazita terjedését. Alacsony spóraszámok a mintában (+, ++) és tünetek hiánya esetén nem feltétlenül kell
kezelni, ellenben, ha magas spóraszámok (+++) mellett a családok
gyengülését észleljük, a kezelés elkerülhetetlen.

Nosema kísérlet: Fumagilin és Nonosz hatékonyság
2 méhészet átlagában

A most idézett vizsgálatot 2013-ban folytattuk le, két méhészetben. A Nonosz Plusz oldat hatékonyságát fumagillinnel kezelt és
egy kezeletlen csoporttal hasonlítottuk össze. Mindhárom csoportba 5 erősen fertőzött, 3 közepesen fertőzött, és 2 alacsonyan
fertőzött méhcsaládot vontunk be. Az első csoport Nonosz Plusz
oldatot, a második csoport fumagillin oldatot, a harmadik üres cukorszirupot kapott. A hatékonyságot a spóraszám alapján mértük,
a kezelés napján (március 2), majd pedig április 11-én és 30-án.
A vizsgálat eredménye alapján a Nonosz Plusz hatékonyan csökkenti a spóraszámot, és a harmadik időpontban lényesen alacsonyabb spóraszámot eredményez, mint a fumagillin kezelés.

Rel. spóraszám

Korábbi vizsgálataink eredménye alapján a hazai szabadalomként
kapható, kedvezőbb árú szer a Nonosz Plusz hatásában jól helyettesítheti a fumagillint. A Nonosz-t cukorlepénybe, illetve szörpbe
is be lehet keverni, vagy akár kis mennyiségű cukorszörppel a méhekre lehet locsolni.

D0
D40
D58

Felhasznált források:
1. B
 ékési és mts.: Comparative Analysis for the Efficacy of Nonosz ®.
Vizsgálati jelentés, 2013

Fumagilin

Nonosz

Kontroll

2. http://fortevit.hu/vizsgalat-nosema.php

Kizárólagos forgal mazó

Csak természetes anyagokat tartalmaz

Hatékony megoldás
Nosema Ceranae és Nosema Apis

fertőzés megelőzésére

Nonosz Plusz
Gyógyhatású készítmény
25

db (+)

Előnyei:
Csak természetes hatóanyagokat tartalmaz
Antibiotikum mentes, bioméhészetekben
használható
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Erősíti az immunrendszert
Engedélyezett gyógyhatású készítmény
Egyszerű adagolás, évente kétszer, tavasszal és
ősszel
Vivőanyaga tartalmaz aminosavakat, vitaminokat,
makro- és mikroelemeket
Megelőzi a betegségek kifejlődését
A családok megerősödnek
Alkalmazási útmutató:
Fél liter cukorszörphöz (lepényhez vagy itatóvízhez) 5 ml
Nonosz Plusszt tegyünk. A kezelés 10 alkalommal - hordástól függően naponta vagy kétnaponta - ismételjük meg.
(Egy kúra 50 ml - fél deci - terméket jelent méhcsaládonként)
Kiszerelés: 1000 ml

20
15
10
5
0
Kezelés előtt
Kezelés után
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LEÍRÁS:

Fumidil B

Nonosz Plusz

Kontroll

SPÓRASZÁM ALAKULÁSA

Mindig alacsony árakon

„A laboratóriumi és terepkísérletek eredménye alapján megállapítható, hogy a mesterséges és természetes N. ceranae
fertőzés leküzdésében, a spóratermelés leállításában a
Nonosz hatékonyan és a tumagilinhez hasonló eredménnyel
működött.”
(Dr. Békési és munkatársai - 2009)

ALPHA méhész
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A nyúlós költésrothadást tilos kezelni –
előzzük meg a NAF

oldat itatásával!

Írta: dr. Tilly Péter
A nyúlós költésrothadás vagy amerikai költésrothadás a méhek költésének (fiasításának) leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése, melyet
a Paenibacillus larvae spóraképző baktérium okoz. Ez a fertőző betegség csupán a fiatal álcákat érinti, de rájuk nézve igen veszélyes.
A legfeljebb háromnapos lárvák a táplálékukba kerülő spórák elfogyasztásakor fertőződnek meg. A fertőzésre a legfiatalabb, kevesebb mint 24 órás
lárvák a legérzékenyebbek. A spórák az álca emésztőcsövében kicsíráznak,
majd a vegetatív alak növekedni kezd, melyhez az álca testéből nyeri a
tápanyagokat. Három napnál idősebb lárvákban a spórák nem csíráznak ki.
A fertőzött lárvák általában azután pusztulnak el, hogy a sejteket lefedik.
A baktérium vegetatív formája elpusztul, de csak miután több millió spórát
képzett.
A fertőzött lárvák színe megsötétedik és elpusztulnak. Az elpusztult lárvák, illetve a belőlük visszamaradt bűzös, nyálkás anyag sejtenként akár
százmillió spórát is tartalmazhatnak.
A fertőzött sejtek tisztítása során a méhek az egész családban elterjesztik
a spórákat. A betegség gyorsan megfertőzi a család összes tagját, mivel
a méhek megfertőződnek, amikor eltávolítják az elpusztult lárvákat, majd
dajkaként megfertőzik a fiasítás táplálékát és az anyát, később még a heréket is, amikor megetetik őket. A fertőzött sejtekben tárolt élelem megtelik spórákkal, így a nektárból készülő méz is fertőzött lesz. Bár az ilyen
méznek nincs káros hatása az ember egészségére, a méhekre gyakorolt

szinten tartható a fertőzöttség. Ez úgy lehetséges, hogy a gyógyszerekkel
kezelt dolgozók által termelt méhpempőben megjelenik a hatóanyag, és
a lárvában is kifejti hatását.
Magyarországon a fentiek miatt kizárólag a megelőzés jöhet szóba, és
antibiotikumot nem használhatunk – így esett a választás a természetes
eredetű illóolajokra: a fahéjban illetve a kakukkfűben található egy-egy
hatóanyagra. Ezeknek köszönhető a NAF oldat antibakteriális hatása.
Dr. Makrai Lászó, az Állatorvostudományi Egyetem docense 2016-ban 20
darab, Magyarországon izolált nyúlós költésrothadás baktérium törzset
vizsgált arra nézve, hogy milyen hígításban gátolja a NAF oldat ezeknek a
baktériumoknak a növekedését. Meghatározta mind a 20 törzsre a készítmény minimális gátló koncentrációját (MIC érték), és nagyon alacsonynak
találta: 19 törzs esetében 1,0 ml/liter alatti koncentrációban is teljesen
gátolta a kórokozók szaporodását – és ehhez hozzá kell tenni, hogy készítményt tízszer ekkora dózisban kell a cukorszirupba keverni!
(A maradék egy törzs esetében valamivel magasabb, 1,95 ml/liter volt a
gátló érték, ami még mindig nagyfokú érzékenységet jelent a termékkel
szemben.)

áldozatok. A betegség a méhészeti eszközökkel is terjedhet, mivel nem

A NAF oldat jóváhagyott javallata a családok megerősítése, a Varroa fertőzés gyérítése, és a nyúlós költésrothadással szembeni ellenállóképesség
fokozása. Ehhez 1% koncentrációban kell 10 napon keresztül itatni. Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 0 nap, vény nélkül elérhető készítmény.

nagyon oldható meg, hogy minden családhoz külön eszközöket, külön

Felhasznált források:

tárolóhelyiséget, és pergetőt használjanak.

1. h ttps://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%BAl%C3%B3s_k%C3%B6lt%C3%A9srothad%C

fertőzésveszély miatt tilos eladni.
Amikor a beteg család már legyengült, rablás áldozatává válik.
A rablók magukkal hurcolják a spórákat, így ők lesznek a következő

A spórák nagyon ellenállók; kiszáradva több, mint 40 évig életben ma-

3%A1s
2. C hen et al.: Residues in royal jelly of bee colony fed with tetracycline and oxy

radnak.

tetracycline. http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=CN2010002616

Magyarországon a nyúlós költésrothadást tilos kezelni, és ugyancsak tilos

3. M akrai: Magyarországon izolált Paenibacillus larvae törzsek “NAF gyógyhatású állat-

méheknek antibiotikumokat adni. de egyes országokban (pl. Kína) hasz-

gyógyászati termék”-kel szembeni in vitro érzékenységének meghatározása. Vizsgálati

nálják őket. Az adatok alapján megelőző antibiotikus kezeléssel alacsony

jelentés, 2016

Kizárólagos forgal mazó

Természetes összetevők

Nyúlós költésrothadás megelőzésére,
Varroa atkafertőzés ritkítására

NAF

Oldat
1000 ml

LEÍRÁS:
Előnyei:
Természetes összetevők
Hat illóolaj összetett hatása
Erőteljes baktericid hatás ►nyúlós költésrothadás
Erőteljes parazitaellenes hatás ►Varroa destructor
Serkenti a tisztogatási hajalmot
Várakozási idő: 0 nap (nincs szermaradvány)
Javallat:
A termék alkalmas a nyúlós költésrothadás megelőzésére erős
antibakteriális hatásának köszönhetően
MÁR MEGJELENT BETEGSÉG KEZELÉSE TILOS!
Hatféle illóolajának szinergikus hatása alkalamssá teszi a
Varroa destructor leküzdésére - tavasszal és nyáron
Adagolás:
0,5 liter sziruphoz 5 ml NAF / család / nap 10 napon keresztül.

Mindig alacsony árakon
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ALPHA méhész

- méhészetből jeles

ImmunoBEE és a Beevital Beestrong

– a nyerő a páros hordási idő után!
Írta: dr. Tilly Péter

„Nincs az élő szervezetnek olyan megbetegedése, amely ne lenne visszavezethető valamely mikroelemek hiányára.”
Linus Pauling (kétszeres Nobel díjas kémikus)
A megoldás:
–T
 ermészetes alapú, valamennyi mikroelemet természetes arányban tartalmazó készítmények, amelyek a mikroelemeket az élő szervezet
számára felvehető, a bél-, és sejtfalon könnyű átjutást biztosító szerves komplex formájában tartalmazzák.
A legjobb megoldást, mint mindig, a természet fejlesztette ki a huminsavak formájában. A huminsavak a mikroelemek felvételét segítő szerves komplexképző molekulák, ezen kívül a sejtek energiatermelését és védekező képességét is serkentik, és a méregtelenítésben is fontos
szerepet játszanak.
Az Immunobee huminsav tartalmának köszönhető főbb hatások:
» Antivirális – azaz vírus elleni hatás
» Immunrendszert erősítő hatás
» Detoxifikáló, méregtelenítő hatás
» Mikroelemek hatékony felvétele, a toxikus fémek kiürítése
» A gyomor- és bélrendszerben kifejtett komplex fiziológiás
támogató hatás
» Enzimaktivitást növelő hatás
» Növényvédőszer maradványok kiürítése
Az Immunobee cukorszirupban oldva a Beevital Beestrong készítménnyel egyszerre is adagolható – az utóbbi a hordási időn kívül segíti az
állatok teljes értékű táplálását ősszel és tavasszal egyaránt.

ImmunoBEE
ásványi takarmány

cukorszirupba

E r ő s í t i a m é z e l ő méhek
segíti az ásványi anyagokAdagolás: 10 liter 50 %-os cukorszirupba keverjünk 10 ml ImmunoBee-t.A készítmény sárgásbarnára színezi a cukorszirupot.Használat előtt alaposan felrázandó!
Garantált beltartalom: Nedvesség: 83,0 %; Huminsavak: 11,0 %; Nyers hamu: 5,50 %; Kálium (K): 1,40 %; Kálcium (Ca): 0,25 %; Nátrium (Na): 0,20 %; Magnézium(Mg): 0,025 %;
Foszfor (P): 0,005 %; Vas (Fe): 800 mg/liter; Mangán (Mn): 15 mg/liter; Cink (Zn): 10 mg/liter; Réz (Cu): 1 mg/liter; Molibdén (Mo): 1 mg/liter; Kobalt (Co): 0,3 mg/liter.

Kiszerelés: 1 liter
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ALPHA méhész

- méhészetből jeles

Embereken tesztelt természetes anyag
a méhek egészségéért : FULVOSAV
Írta: Petrovics Ágnes
A humuszból kivont jótékony hatású anyagok közül a legkisebb molekulaméretű huminsav-komponens, a fulvosav egyre nagyobb figyelmet nyer
az élettani és az egészségügyi kutatásokban. A sejtek molekuláris élettanának egyre teljesebb megértését követően nyilvánvalóvá vált, hogy a
fulvosav tulajdonképpen a molekuláris szintű élettani folyamatok egyik esszenciája.
A kutatások igazolták, hogy a táplálékkal, takarmánnyal felvett fulvosav
nagyon gyorsan felszívódik és bekapcsolódik a sejtek energiatermelő folyamataiba. Extra energiát biztosít a sejteknek, így gátolja, lassítja az idő
előtti sejtpusztulást. Ennek különösen táplálék-, és így energiahiányos
periódusokban, betegségeket követő lábadozás idején, illetve a méhészetekben az energia- és vitamintartalékok kimerülésének idején, tehát az
áttelelést követően van óriási jelentősége.
A telelés élettani szempontból megterhelő a méhek számára, ráadásul ezt
az élettani terhelést követően a rovaroknak teljes anyagcsere-intenzitásra
kell kapcsolniuk a hordási időszak beköszöntével. Az ez idő tájt a pótlólagosan biztosított vitaminok, nyomelemek, esszenciális aminosavak felszívódása fulvosav jelenlétében sokkal hatékonyabb. A fulvosav fokozza a
mikroelemek hozzáférhetőségét, serkenti azok felszívódását és a sejtszintű élettani folyamatokba történő belépését.
Kutatásokkal igazolt, hogy a fulvosav:
•J
 avítja az energiahasznosítás hatásfokát, többlet energiát biztosít a szervezet számára

• Segíti a tápanyagok felszívódását
• Antioxidáns hatású
• Serkenti az enzimatikus aktivitást, energetizáló hatású
• Segíti a proteinek, aminosavak felszívódását, hasznosítását
A tavaszi hordási időszakot megelőzően méheinknek is szükségük van
a szervezet extra támogatására annak érdekében, hogy immunrendszerük, anyagcsere-folyamataik a maximális teljesítményt nyújthassák. A
FULVOBEE ásványi takarmánykiegészítő alkalmazásával növelhetjük az
adott vitamin és aminosav-kiegészítők felszívódásának, értékesülésének
hatásfokát, extra energiát szolgáltathatunk a rovaroknak a hordásra való
felkészüléshez, illetve támogathatjuk immunrendszerüket a kártevőkkel,
kórokozókkal szembeni védekezésben.
Segítsen méheinek a hordásra való felkészülésben!
Adjon méheinek FULVOBEE ásványi takarmány-kiegészítőt az ivóvízben,
cukorszirupban, cukorlepényben!

• Serkenti az immunrendszer működését

A FULVOBEE teljesen egészében természetes eredetű takarmánykiegészítő!
Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 0 nap.

•S
 erkenti a nehézfémek és a toxikus metabolitok eltávolítását a szervezetből, méregtelenítő hatású

Egyéb takarmány-kiegészítőkkel, aminosav-kiegészítőkkel együtt alkalmazható, azok hatását fokozza.

FulvoBEE
ásványi takarmány

itatóvízbe vagy cukorszirupba

immunrendszerét,
és mikroelemek felvételét
Adagolás: 10-30 ml/10 liter itatóvízbe vagy 50%-os cukorszirupba. A készítmény sárgásbarnára színezi a cukorszirupot. Használat előtt alaposan felrázandó!
Garantált beltartalom: Nedvesség: 87,00%; Huminsavak: 9,00%; Kálium (K): 1,64%; Nátrium (Na): 0,35%; Kálcium (Ca): 0,10%; Magnézium (Mg): 0,02%; Vas (Fe): 160 mg/liter;
Foszfor (P): 64 mg/liter; Mangán (Mn): 21 mg/liter; Cink (Zn): 5 mg/liter.
Kiszerelés: 1 liter

Mindig alacsony árakon
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ALPHA méhész

- méhészetből jeles

BeeVital BeeStrong - kezdje erős

méhcsaládokkal a hordási időszakot!

Írta: dr. Tilly Péter
A BeeStrong természetes eredetű táplálékkiegészítő méhek számára. A BeeStrong alapja tisztított fehérje, amelynek aminosav összetétele
szinte pontosan megegyezik a méhpempőjével. Koncentrált méhtápszer, gyógyszer-minőségű összetevőkkel.
Biztonságos a méhészek, a méz és a környezet szempontjából, és hasz-

Hogyan használjuk a BeeStrong-ot?

nos a méheknek.

Melegítse fel a BeeVital HiveClean oldatot testhőmérsékletűre. Lehetőleg akkor használja, amikor a külső hőmérséklet +5°C és +25°C között
van.

A Grazi Egyetemen (Ausztria) végzett vizsgálat szerint több lárvából fejlődött ki a méh, amikor a BeeStrong-ot bekeverték a méhcsalád tápláA BeeStrong természetes családerősítő, amely a lárvák megerősítésével

Egy család számára hígítson fel 25-50 ml BeeStrong-ot legalább 250 ml
szirupban.

és aminosavakkal való ellátásával ellenállóvá teszi őket a betegségekkel

Keverje el alaposan és etesse fel a méhekkel.

szemben, és javítja a fiasítás minőségét.

Szükség esetén két hét múlva ismételje meg.

lékába.

Beevital
b eestrong

Miért a
beestrong?
• A BEESTRONG a legjobb megoldásunk a méhészek számára, hogy megvédhessék a családokat a betegségek támadásaival és a peszticidek
okozta károsodásokkal szemben.
• A BEESTRONG biztosítja a proteineket a költés
neveléséhez és a lárvák felnőtt méhekké való fejlődéséhez.
• A BEESTRONG alapját az ideális aminosav ös�szetételű tisztított proteinek alkotják, amelyek
szinte olyanok, mint a méhek által készített
méhpempő.
• A BEESTRONG növeli a család erejét.
• A BEESTRONG minden olyan időpontban használandó, amikor koncentrált, jó minőségű táplálékra van szükség.
• A BEESTRONG ártalmatlan a méhekre, a méhészekre és a környezetre.
• A BEESTRONG tökéletesen használható kombinációban a BeeVital® HiveClean készítménnyel.
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- méhészetből jeles

Varroa elleni készítmény, amely még

töményen fogyasztva sem okoz mérgezést?

Írta: dr. Tilly Péter
A Varroa atka elleni gyógyszerkészítményeket hordási időben nem szabad használni, ugyanakkor ebben az időszakban is meg kell védeni a
családokat a fertőzéssel szemben – erre ideális választás a Beevital Hive Clean oldat.
A készítmény egyáltalán nem toxikus emberre, saját szememmel láttam, ahogy a gyártó és a jelenlévők töményen megkóstolták – ennek
már néhány hónapja, de mindnyájan kitűnő egészségnek örvendenek.
A gyógykezelést a kaptárban kell végezni, célszerű olyan készítményt
kell választani, amelynek hatóanyaga nem jelenik meg reziduumként a
mézben. Erre ideális választás a Beevital HiveClean oldat. Hatékonysága az ismételt kezeléseket követően átlagosan 93,9% – ami nagyon
jónak számít, mert a Varroa atkát sajnos nem lehet 100%-ban kiirtani a
jelenleg ismert egyik szerrel sem.

Beevital
hive clean
Bio-méhészetben
e n ge d é l ye z e t t

A Beevital HiveClean oldat kizárólag természetes összetevőket tartalmaz: éteres olajok, víz, szacharóz, citromsav, oxálsav, propolisz-kivonat.
Adagolás: családonként 15-20 ml mennyiséget kell a léputcákba csorgatni, ennek hatására a méhek takarítási ösztöne felerősödik, összeszedik és kihordják az atkákat a kaptárból.
A kezelést 25°C alatt kell végezni, hogy a készítmény ne váljon hígfolyóssá.

Miért a
hive clean?
• A ktiválja a méhek természetes takarítási ösztönét.
Ezáltal eltávolítják a méhkaptárból az elhullott lárvákat, varroa atkákat, szennyeződéseket és egyéb idegen
testeket.
• Természetes anyagokból álló készítmény, a méhek immunrendszerét, védekezőképességét erősíti, így a méhek kiváló minőségű mézet termelnek.
• Bioméhészetek számára alkalmas.
• Több tudományos vizsgálatban bizonyította, hogy ha
a méhek természetes takarítási ösztönét aktíváljuk,
a varroa atka populáció akár 94%-a mechanikus úton
eltávolítható a kaptárból.
• Egész évben alkalmazható, kivéve a pörgetés idejét.
• Használata rendkívül gazdaságos. A méhcsalád erősségétől függően elegendő 10-20 ml-t felhasználni.
• Összetétele mind a méhekre, mind a felhasználókra
veszélytelen.

BEEvital Hive Clean állami támogatással!
*A 4/2017. (I. 23.) FM rendelet a Varroa atka elleni gyógyszeres védekezésre igényelhető állami támogatást kiterjesztette a minimum három
vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó, méhészeti célra használatos gyógyhatású állatgyógyászati készítményekre is,
így az idén januártól a Beevital Hive Clean termékre is igénybe vehető.

Mindig alacsony árakon
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BeeVital Chalkbrood - Meggátolja a

gombanövekedést, segít az álcák eltakarításában
Írta: dr. Tilly Péter
A költésmeszesedés: Az Ascosphera apis nevű gomba okozza a betegséget. A fertőző spóra az eleséggel kerül az álca bélcsatornájába,
vagy testének a felületére.
A spórákból fejlődő micéliumok behálózzák a test szöveteit és
anyagcsere termékei elpusztítják az álcát. A spórák sokáig, akár 15
évig megőrzik fertőzőképességüket. A mumifikálódott álca bőrkeménységűvé válik emiatt a lépet megrázva zörgő hangot hallunk.
A betegség általában tavasszal jelentkezik, nyáron progrediál és
ősszel tűnik el, ha nem védekezünk ellene következő tavasszal újra
számolhatunk vele. A betegség terjedését elősegíti az antibiotikumos kezelés, a nektár lúgos kémhatása, mesterséges táplálás, párásság és a rossz szellőzés.
Alkalmazás: a fertőzött méhészetekben ajánlott évente kétszer,
tavasszal és ősszel kezelni. Amennyiben szükséges a készítmény

bármikor használható, tekintettel arra, hogy bio termék, ezért élelmezés egészségügyi várakozási idővel nem kell számolni.
A költésmeszesedést nem szabad összekeverni a költéskövesedéssel,
amelyet különböző Aspergillus gombafajok okoznak, elsősorban az
A. flavus. gombaspóra az élelemmel jut az álca bélcsatornájába. Ott
fejlődésnek indul és a kialakuló gombafonalak áttörnek a bélfalon
és behálózzák az egész testet. Itt a levegő hatására megindul a spóraképzés. Ez a kórokozó nemcsak a fiasítást, hanem a kifejlett méheket, sőt a madarakat, az emlősöket és az embert is megbetegíti.
A betegség kialakulása és jelei hasonlítanak a költésmeszesedésnél
látottakhoz. Érdemes laboratóriumi vizsgálatot kérni.

Beevital
Miért a
chalkbrood chalkbrood
• A BeeVital ChalkBrood meggátolja
a fertőző gomba növekedését és segíti
a dajka méheket az elpusztult álcák eltakarításában.
• A fertőzött méhészetekben ajánlott
évente kétszer, tavasszal és ősszel
kezelni.
• A mennyiben szükséges a készítmény
bármikor használható, tekintettel arra,
hogy bio termék, ezért élelmezés egészségügyi várakozási idővel nem kell számolni.
• A költésmeszesedés betegség általában tavasszal jelentkezik, nyáron
progrediálm, és ősszel tűnik el, ha nem
védekezünk ellene, következő tavasszal
újra számolhatunk vele.
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Méhész felszerelések
A-tól Z-ig

Bőrkesztyű

Centrifuga
Fedezővilla
Varrojet

Komplett kaptár

Rozsdamentes füstölő
Dróthullámosító

Kaptárszolga

Beevital overál

Beevital sapka

Beevital dzseki

A részletekért érdeklődjön üzeltkötőjénél!
Mindig alacsony árakon

11
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