INVERTIREA SIROPURILOR DE ZAHĂR IN GOSPODĂRIE
Su i flue ța drojdiei de i vertire o ți ută î produsele MELISOL® MELINVERT se produ e i vertirea zahărului
cu un randament de 80 – 90% î glu oză sau fru toză.
Se re o a dă tratarea a 20 - 0 kg de sirop de zahăr 0% odată â d se foloses 2 0 g de MELISOL® MELINVERT
î ur ătoarele etape:

1. Se î călzesc 50kg soluție
zahăr 60%, cca. 40L la 30 35OC

2. Se prepară o suspe sie
de MELISOL® MELINVERT în
apă călduță ( 0 -35OC)
3. Se a estecă foarte
bine.
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4. Se acoperă recipie tul
pe tru păstrarea căldurii.

5. Se lasă - 3 zile
amestecând de 2 – 3 ori/zi.
6. Se ad i istrează i ediat
albinelor.
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Principalul avantaj al folosirii produselor MELISOL®MELINVERT este ă se o ți e un sirop invertit fără HMF,
evitând total unul dintre principalii o puși responsabili pentru î ol ăvirea albinelor.
Costul invertirii este de cca. 1.1 -1.3 RON / kg sirop fiind per final cea mai iefti ă varia tă de a o ți e un
sirop cum ar fi APIINVERT (dar cu 50 - 60% mai ieftin). De notat ă siropurile tip APIINVERT nu sunt lipsite de
HMF – o ți utul acestuia depinzând de data de fabricatiei.
Siropurile de zahăr invertite cu se ad i istrează toamna și pri ăvara.
Produsul MELISOL® MELINVERT B complex se apli ă siropurilor de zahăr preparate în gospodărie iar
MELINVERT se apli ă siropurilor de zahăr MELISOL® SYRUP STANDARD S pe ază de zahăr din trestie.

MELISOL®

Utilizarea siropului MELISOL® SYRUP STANDARD S pe ază de zahăr din trestie are avantajul ă siropul de zahăr
invertit este suplimentar și profilactic VARROA.
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MELINVERT B complex

Complex vitamine B + C
Acid p-cumaric

Sirop zahăr 60%

MELINVERT
MELISOL®

SYRUP STANDARD S

Complex vitamine B + C
Acid p-cumaric
Prolinat de fier
Mi erale ese țiale

EFECTE

EFECTE
Fortifiant

Fortifiant

Creșterea i u ităṭii

Creșterea i u ităṭii
Profilactic VARROA
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