Behandeling
BeeVital HiveClean op lichaamstemperatuur brengen en gebruiken bij een buitentemperatuur
van -1 tot 25 graden.
Als de buitentemperatuur te hoog
is zullen de bijen de broedkamer
verlaten, waardoor de behandeling negatief bemvloed wordt.
De beste tijd om te behandelen
is in de late namiddag.
Al naar gelang de sterkte van het
bijenvolk 15 ml BeeVital HiveClean
in de broedkamer op de middelste
7 tot 8 ramen spuiten.
Werking
Door het inbrengen van BeeVital
HiveClean hechten zich microscopisch kleine deeltjes aan de
haren van de bijen. Hierdoor
vallen de mijten van de bijen at.
Door het poetsgedrag wordt het
middel verder door de kast
verspreid waardoor de cellen
grondig gepoetst worden. Hierdoor worden ook de aangetaste
larven verwijderd.
Bij deskundige behandeling heeft
het middel geen schadelijke
gevolgen voor bijen, broed of
koninginnen.

Behandelingen tot

Behandeling
Voor gebruik goed schudden
VIoeistof op lichaamstemperatuur brengen
Eventuele wasresten boven
op de ramen verwijderen
De raten met de meeste bijen
met een dun straaltje bespulten
Indien nodig voorzichtig in
de fles knijpen

wintervolk; alle latere

Gebruik (afhankelijk van de sterkte
van het bijenvolk) slechts

start u de eerste behandeling. Al
naar gelang de sterkte van het
volk 15 ml. BeeVital HiveClean
tussen de raten van het broednest
spuiten.
^ „,
Juli/Augustus, na het sllngeren
kan de volgende behandeling
plaatsvinden.

September helpt het
behandelingen helpen de
bijen in het voorjaar.
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10-20ml
BeeVital HiveClean.i

November/December kunt u
indien gewenst nog een winterbehandeling geven.
Controletesten kunt u het hele
jaar door doen. In de broedloze
periode volstaat een behandeling.
Bewaaradvies: Fles goed gesloten op kamertemperatuur, dus
vorstvrij, en op een donkere plaats
bewaren. Geopende flessen zijn
tenminste nog 6 maanden houdbaar.

Wanneer BeeVital HiveClean
toepassen?
Vermijd oogcontact!
Het voorjaar, bij warm weer nadat Buiten bereikvan kinderen
de eerste pollen binnenkomen bewaren.

Voor krachtige^
gezonde bijen
Intensieve behandeling
Behandeling 1^ dag:
Werkzaam van de r tot 8^ dag.
Behandeling 6^ dag:
Werkzaam van de ^ tot 14^ dag
Behandeling 13^ dag:
Werkzaam van de 13^ tot 18^ dag

Activeert het natuurlijke
poetsgedrag van de bijen

Gebruiksaanwijzing
Alleinvertrieb ML

Bljenhuis

Zo krijgt u aan het eind van het seizoen sterke,
vitale volken, die klaar zijn om in in te winteren.

Grintweg 273,6704 AP Wageningen
Tel: 0317-422733 Fax: 0317-424180, bijenhuis@bijenhuis.nl

Samenstelling: water, sacharose, citroenzuur,
oxaalzuur, mierenzuur, propolisextract, etherische olien.

Manufacturer: BeeVital GmbH, Austria www.beevital.com

