
O com
binație de parfum

uri naturale cu efect calm
ant asupra albinelor cu com

portam
ent agresiv. 

Nu conține substanțe cu efect nefavorabil asupra albinelor culegătoare.

Produs pentru apicultori, 
destinat calmării albinelor 

culegătoare cu 
comportament agresiv.

Produsul se va dilua cu apă și se administrează
 prin pulverizare. 

Compoziția produsului este Marcă înregistrată® 
protejată prin lege de Oficiul Registrului de 

Brevete.”

Compoziție:     produsul conține în principal 
                              ingrediente de origine naturală.

250 
ml

Cantitate suficientă pentru a prepara 
2,5 litri amestec gata de aplicare.

Proprietăți:  Calmează albinele culegătoare cu comportament agresiv. 

Utilizare prevăzută:  Utilizare exclusiv în apicultură. Se recomandă 

mai ales la schimbarea sau înlocuirea reginei, la combinarea familiilor de 

albine, pentru eliminarea tendințelor de furtișag și reducerea agresivității 

albinelor culegătoare cu ocazia manipulării stupilor. 

Pregătirea soluției pentru pulverizare:  Se va dilua o cantitate 

de 100 ml produs cu apă până la un volum de 1 litru și se va turna 

soluția (concentrație de 10%) într-un pulverizator. Pulverizatorul 

trebuie să fie complet curat și să nu prezinte urme de substanțe chimice 

contaminante, mai ales urme de substanțe cu efect potențial nociv 

asupra albinelor culegătoare.

Aplicare:  Pentru a obține cele mai bune rezultate, soluția se va pulveriza 

direct asupra albinelor culegătoare.

Doza recomandată:  4–5 ml soluție pentru pulverizare aplicat pe suprafața 

ramelor din stupul tip Dadant (cca. 50 ml pe familie din stupul tip Dadant). 

Schimbarea sau înlocuirea reginei:  Înainte de introducerea reginei noi 

se va verifica lipsa reginei sau se va căuta și îndepărta regina veche. 

Pulverizați fiecare ramă acoperită de albine. Se va pulveriza APIMIL cu 

precauție peste noua regină care apoi se va elibera direct pe ramă.

La introducerea unei regine într-o familie orfană se recomandă 

îndepărtarea botcilor vechi. La aplicarea soluției acest pas nu este absolut 

necesar pentru a face ca regina să fie acceptată, însă, păstrarea botcilor 

vechi poate duce la apariția mai multor regine în aceeași familie. 

Combinarea familiilor:  Înainte de combinarea familiilor se va alege 

o regină care va fi păstrată cu familia ei. Se va identifica și îndepărta 

cealaltă regină. Se va pulveriza produsul pe ramele cu albinele 

culegătoare provenite din familiile combinate, după care se vor plasa 

ramele în stupul comun.  

Eliminarea tendinţelor de furtişag:  Înaintea începerii lucrărilor 

specifice produsul se va pulveriza asupra uneltelor si accesoriilor folosite 

la albinele culegătoare. 

Reducerea agresivității albinelor culegătoare:  La manipularea 

familiilor agresive, se recomandă aplicarea APIMIL pe îmbrăcămintea de 

protecție și mai ales pe mănuși. 

Produsul se va aplica prin pulverizare în interiorul stupului cu familia 

agresivă cu 5-10 minute înainte de deschidere. 

Aplicarea produsului nu comportă niciun risc asupra utilizatorului sau 

consumatorului și produsul este complet inofensiv asupra albinelor. 

A se evita contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului accidental, clătiți 

suprafața contaminată cu apă abundentă.

A se păstra la temperaturi între 0° C și 30° C, în ambalajul original, 

bine închis.

Data expirării: 

2 ani de la data fabricației.

Producător:

ICB Pharma Sp. J.
ul. Léma  10,
43-603 Jaworzno, 
POLONIA
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www.icbpharma.com
Tel: +48 32 745 47 46
crop@icbpharma.com 

ID 5482 MALAGROW - APIMIL 250 RO LABEL 188Xx57mm REV-5482-202101-1-0-2

Distribuitor:

Malagrow Kereskedelmi Kft Abony

Sucursala Oradea

CIF: 41436164 Jud.Bihor, Mun. Oradea

Str. Episcop Roman Ciorogariu,

Nr. 9 Cam. 5C 410009

www.malagrow.ro
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