Грижа за пчелите
пчеларите, спира кръстосаното

Специално разработен за
замърсяване, убива
микробите!
Средство за почистване дъната на кошерите, позволяващо безопасното им разместване в
пчелина.
НозеСтоп действа бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно, ефективно предпазва от
разпространение в пчелина на причинителите на заболявания по пчелите.
Състав: 1,8% йод
Предназначение: За почистване на дъната на кошери.
Начин на употреба: След механично отстраняване на отпадъците, дъното на кошера се
напръсква равномерно с НозеСтоп и след изсъхване (1-2 часа) е готово за употреба.
НозеСтоп е специално разработен за употреба в пчеларската практика и позволява
обработката на 15-20 дъна.
НозеСтоп елиминира всички притеснения за пренасяне на заболявания при прехвърляне на
дъната.
НозеСтоп се основава на антивирусните, антибактериалните и фунгицидните свойства на
йода. Единственото универсално дезинфекционно средство открито до сега без странични
токсични въздействия е йодът. След проведени обстойни изследвания от откриването му до
сега, не е забелязана резистентност към него. Предимствата на йодното почистване ефективно действие в борбата с микроорганизмите; висока степен на опазване на човешкото
здраве; липса на резистентност спрямо йода; липса на токсичност.
НозеСтоп има ефективно действие върху: бактерии Грам(+) и Грам(-), вируси, гъбички,
плесени и спори.
Почистването на дъната на кошерите с НозеСтоп при пчелни семейства, болни от
варовито пило и ноземетоза ще помогне за ограничаване на заболяването.
Обработката на дъното на кошера с НозеСтоп е ефективно срещу:
- Спорообразуващи причинители на заболявания при медоносните пчели - Нозематоза,
Европейски и Американски гнилец, Варовито и Каменно пило;
- Бактериални инфекции;
- Инфекции причинявани от плесени и дрожди.
Почистването на дъната на кошерите преди повторна употреба предотвратява
разпространението на болести.
Както при всички почистващи продукти, силно препоръчваме да носите лично защитно
облекло, особено ръкавици и предпазни очила. Може да предизвика алергични реакции.
Избягвайте изпускане във водната среда. При поглъщане изплакнете устата и не
предизвиквайте повръщане. Ако е в очите, изплакнете внимателно с вода в продължение
на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и продължете да
изплаквате.
Внимание: Използва се само за почистване.
Не позволявайте на продукта да влиза в контакт с пчелите.
Да се съхранява на недостъпно за деца място. Да не се яде, пие и пуши по време на
работа. Използвайте предпазни ръкавици, очила и облекло.
Производител: „Примавет-София” ООД, тел. 02 931 81 41, office@primavet.com

