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APIVITAL sirup – Tekutý cukr
 Díky převaze fruktózy je APIVITAL® sirup naprosto 

bezpečné krmivo i pro zimní krmení včelstev. Vysoký 
podíl fruktózy totiž znamená, že krmivo má minimální 
tendenci ke krystalizaci i při nízkých teplotách. Tím je 
zaručeno, že včely nebudou hladovět na plných 
zásobních rámcích.

 APIVITAL® splňuje základní výživové potřeby včel. 
Obsahuje pouze sacharózu a stavební prvky 
sacharózy, glukózu a fruktózu, což jsou 
monosacharidy tvořící cca 90% sušiny medu. 
APIVITAL® sirup je více jak z 99% využitelný pro včelu. 
Z optimálního složení vyplývá také nízká energetická 
náročnost na zpracování včelou při ukládání zásob.



APIVITAL těsto
Těsto pro včely APIVITAL® je tvořeno přesycenou cukernou hmotou z 
velmi jemných mikrokrystalů sacharózy, které jsou velké cca 1/100mm. 
Tyto krystaly jsou od sebe vzájemně odděleny tekutou fází, která 
zabraňuje srůstání krystalů.

APIVITAL® těsto se využívá především:

 při doplňování zásob v předjaří (podněcování)

 při tvorbě oddělků

 pro přikrmování v bezsnůškovém období

 při časném zimním krmení

Jarní podněcování, tvorba oddělků, krmení v bezsnůškovém období a 
zimní krmení kladou každé zcela odlišné nároky na použití včelích 
krmiv. 

S našimi produkty APIVITAL® sirup a APIVITAL® těsto získáte vynikající 
výrobky vhodné pro každou Vaši potřebu krmení včel. 



TABULKA POUŽITÍ KRMIV APIVITAL

Následující tabulka porovnává vhodnost použití tekutého krmiva 

APIVITAL® sirup a cukrového krmného těsta APIVITAL těsto v 

různých fázích včelařova roku: 



SLOŽENÍ KRMIV APIVITAL
 Naše tekuté krmivo pro včely APIVITAL sirup má 

následující složení, vycházející ze všech moderních 

požadavků na krmení včelstev, jako je čistota krmiva, 

bezpečnost krmiva i při nepříznivých zimách, biologická 

stabilita, odolnost proti krystalizaci a snadnost zakrmení:



Orientační složení medu



Balení a ceny:
APIVITAL® sirup:

 KBELÍKY 14 nebo 15 kg - cena 25,45 Kč/1kg

Výška kbelíku: 22,3cm

 IBC KONTEJNER - 1400 kg krmiva – cena 22 Kč/1kg

 DO VLASTNÍCH NÁDOB - cena 22 Kč/1kg plus 
manipulační poplatek 5 Kč za každou nádobu, do které 
se krmivo stáčí.

APIVITAL® těsto:

 se dodává ve dvou variantách, buď jako vakuově 
balené pláty 2,5 kg (6x2,5kg v krabici) nebo jako 15 kg 
blok v krabici (uvnitř krabice je těsto v sáčku). Cena je v 
obou případech 37 Kč/1kg.



Kontakt na prodejce:
 Karlovy Vary

 MODEL-INTERIER, s.r.o.

 Libor Bárta

 Závodu míru 300/72 (areál bývalé zinkovny)

 36017

 Karlovy Vary

 telefony: 777 780 240, 724 393 928

 email: libor.barta@model-interier.cz

 www.krusnohorskymed.cz (stránky se připravují…)

http://www.apivital.cz/cukry-prodej/sokolov-nejdek-karlovy-vary
mailto:libor.barta@model-interier.cz
http://www.krusnohorskymed.cz/

