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Manevrarea adecvată a stupilor, adică tra
tarea corespunzătoare a familiilor de al
bine este obligatorie pentru o apicultură 
sigură și corectă din toate punctele de 
vedere. Apicultorul introduce regine noi, 
unifică stupi, împarte familii, contracarează 
încercările de furt, crește mătci. Interiorul 
stupului funcționează după reguli stricte 
coordonate de matcă, albina regină în pri

Apicultura, lucrul cu albinele e un mod 
de viață. Îngrijirea, creșterea, tratarea 
insectelor și practicile de producție 
aferente nu sunt simple, dar sunt 
extrem de importante. Apicultorul 
nu doar recoltează mierea ci susține 
adevărate conglomerări de insecte 
organizate în sisteme comunitare 
complexe, bine integrate în mediul 
lor, familii și grupuri de culegători care 
pe deasupra polenizează culturile 
domestice cultivate de om. 

prin conținutul de substanțe aromate na
turale, produsul este util atât la introduce
rea unei noi regine cât și la unificarea fami
liilor. Produsul reduce agresivitatea albine
lor. Utilizând produsul putem lucra la stup 
nestingheriți, cu eficiență de 100%.

Apimil este un produs dezvoltat și destinat 
exclusiv utilizării în apicultură, mai ales la: 

Pregătirea soluției pulverizate: 
se introduce în pulverizator 100 ml 
de produs dizolvat în 900 ml de apă 
(soluție de 10%). 

Aplicare: randamentul cel mai bun 
se obține prin pulverizarea directă pe 
albine în timpul în care acestea produc 
mierea. 

introducerea mătcii, combinarea familiilor 
de albine, prevenirea furturilor și reducerea 
agresivității albinelor lucrătoare în timpul 
manevrării stupilor. 
Înainte de introducerea unei regine noi, 
trebuie verificat de fiecare dată dacă 
familia este orfană sau trebuie găsită și 
înlăturată vechea matcă. La introducerea 
reginei în prealabil se vor calma albinele, 
pulverizând Apimil pe fiecare ramă acope
rită de albine. Se va aplica cu grijă Apimil 
și pe matcă, după care aceasta se va lăsa 
direct pe ramă. La introducerea reginei 
întro familie orfană se recomandă oprirea 
înmulțirii puieților căpăciți.

mul rând cu ajutorul difuzării de feromoni. 
Gestionarea, manevrarea stupilor tulbură 
viața albinelor, stresul creat trebuie redus 
prin calmarea albinelor. 

Apimil, este un produs pentru calmarea al
binelor, eficient în tratarea comportamen
tului agresiv al albinelor manifestat față de 
alte albine sau față de apicultor. Acționând 
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Orice informație scrisă sau verbală, orice ilustrație sau sfaturi tehnologice comunicate de societatea Malagrow Kft. se bazează pe rezultatele 
experimentelor efectuate și pe practica de cultivare. Fotografiile, experimentele, diagramele au fost realizate în urma unor examinări compa-rative, 
acestea nu reprezintă rezultate oficiale (cu excepția celor care sunt astfel indicate), nu se pot garanta rezultate identice, în condiții de cultivare 
similare. Cumpărătorul și utilizatorul trebuie să decidă dacă informațiile, datele publicate, se pot aplica în condițiile locale. 

Această broșură ați primit-o, pentru că v-ați înscris pe Fișa de date a Partenerilor, iar prin aceasta ați consimțit ca Malagrow Kft. să vă 
comunice mesaje marketing. În cazul în care nu mai doriți să primiți astfel de mesaje de la noi, aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor 
Dumnea-voastră, oricând, în mod gratuit și fără motivare, la adresa poștală: 5000 Szolnok, Újszászi út 38, respectiv la adresa de e-mail 
iroda@malagrow. hu. Informații complementare, referitoare la prelucrarea datelor personale, informații detaliate despre drepturile 
Dumneavoastră, puteți găsi pe pagina www.malagrow.ro, în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
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