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Hive Alive

الهام گرفته از طبیعت؛ تولید شده به روش علمی
www.hivealivebees.com

 Hive Aliveتولید شرکت  ADVANCE SCIENCEایرلند،
یک خوراک برای زنبور عسل است که می تواند سبب کاهش میزان
بیماری ها (به ویژه نوزما) ،کاهش میزان مر گ و میر در زمستان و به
میزان معنی داری سبب افزایش تولید عسل و همچنین باال رفتن جمعیت
زنبورهای عسل در کندوی آنها شود .این محصول در  31کشور جهان
مانند آمریکا ،انگلستان ،اسپانیا ،یونان ،ایرلند استفاده می شود و مطالعات
متعدد علمی در خصوص اثربخشی آن وجود دارد.
ترکیبات
عصارهجلبک)،(Fucusvesiculosusجلبکدریایی،تیمول،سنبلهندی
عصاره جلبک دریایی به میزان قابل توجهی سبب بهبود فعالیت
دستگاه گوارش ،افزایش سطح سیستم ایمنی و بهبود سالمت عمومی
در زنبورعسل می گردد.
جلبک دریایی خاصیت ضد قارچی ،ضد ویروسی ،ضد باکتریایی
دارد و همچنین دارای عملکرد پربیوتیکی می باشد.
تیمول موجود در  Hive Aliveبه عنوان یک ماده کلیدی در مبارزه
با نوزما شناخته شده است.
سنبل هندی دارای اثر آرام بخشی بر روی زنبورهای عسل می باشد و
باعث افزایش جذابیت شربت برای زنبور های عسل می شود.
آنالیزتغذیه ای مواد تشکیل دهنده:
پروتئین خام  %0/3فیبر خام  %0/5روغن و چربی خام %0/6
سدیم  %0/2خاکستر  %2/7کربوهیدرات خام  %1/5رطوبت .%88
روش مصرف
 Hive Alive -1در فصل پائیز یک مرتبه  2/5میلی لیتر (نصف قاشق
چایخوری) به هر لیتر شربت اضافه شود.
 -2قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود تا محتویات به خوبی حل شوند.
 -3جهت افزایش تولید عسل می توان  Hive Aliveرا در فصل بهار
دو هفته قبل از اضافه کردن طبقات مصرف نمود.
 -4در زنبورهای ضعیف و یا زنبورهایی که عملکرد ضعیفی دارند و یا
آنهایی که به خوبی تغذیه نشده اند طی سه هفته متوالی هر هفته یکبار
(محلول شربت و شکر به نسبت )1:1محصول  Hive Aliveبه میزان
 10میلی لیتر (دو قاشق چایخوری) به هر لیتر شربت اضافه گردد.
 -5درجه حرارت شربتی که  Hive Aliveبه آن اضافه می شود نباید
بیشتر از  50درجه سانتیگراد باشد.
مزایای استفاده از این محصول
 Hive Aliveبخشی از نیازهای تغذیه ای کلونی ها را برطرف می کند.
سبب قوی تر شدن زنبورها و ملکه ها می گردد.
جذب مواد غذایی (پروتئین و قند) را بهبود می بخشد.
به طور مطلوبی روی نوزادان و تولید عسل تاثیر می گذارد.
حاوی مواد تشکیل دهنده طبیعی می باشد.
استفاده از این محصول آسان و ساده می باشد.
از تخمیر شدن شربت جلوگیری می کند.

توضیحات
آزمایش های بین المللی نشان داده اند ،تغذیه با  ،Hive Aliveبه شکل
معنی داری کلونی های قوی تری در مقایسه با گروه کنترل (شربت بدون
 )Hive Aliveایجاد می کند .در مطالعاتی که توسط انستیتو Hellenic
(نوامبر2012تاژوئن)2014انجامشد 20،کلونیتغذیه شده با Hive Alive
با  20کلونی گروه کنترل مقایسه گردید.
پس از حدود  2سال مصرف این محصول ،نتایج زیر به دست آمدند:
 %89جمعیت کلونی های تغذیه شده با  Hive Aliveقوی تر بودند.
به طور متوسط  %40میزان تولید عسل افزایش یافت.
 %35میزان نوزادان زنبور عسل افزایش یافت.
سطح بیماری نوزما به طور چشمگیری کاهش یافت.
میزان تلفات کندوها در طول زمستان به صفر رسید.

جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت www.hivealivebees.com
مراجعهکنید.

موارد احتیاط
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
از تماس با پوست اجتناب شود.
در موارد تماس تصادفی با پوست ،به خوبی با آب شسته شود.
در موارد تماس با چشم به خوبی با آب شسته شود و اگر میزان زیادی از
این محصول نوشیده شد ،آب زیادی بنوشید و به پزشک مراجعه کنید
بسته بندی
در بطری های  500 ،100و  2000میلی لیتری در دسترس می باشد.
به طور معمول:
هربطری 100میلی لیتری برای تغذیه  10کندو مصرف می شود.
هربطری  500میلی لیتری برای تغذیه  50کندو مصرف می شود.
هربطری  2لیتری برای تغذیه  200کندو مصرف می شود
روش نگهداری
در مکان خنک و تاریک نگهداری شود .در دمای زیر  8درجه سانتیگراد
نگهداری نشود.

شرکت سازنده ADVANCE SCIENCE :ایرلند
شركت واردکننده :سرور فجر
توزیع کننده :شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر
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