
Merevetikad kaitsevad sinu mesilasi

AINUS MEREVETIKATEGA SÖÖDALISAND 
MESILASTELE

HiveAlive testitulemused:1,2

Mesilasperes mesilaste arvukuse 
suurenemine 89%

Meetoodangu suurenemine 40%

Talvekadude vähenemine 15%

Haudmeala suurenemine 39%
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Kuigi mesilaste merevetika lisandiga söötmine on 
harjumatu, on vetikaid kasutatud loomasöödana 
juba ammu. Merevetika söötmisel loomadele on 
palju eeliseid, näiteks:3,4,5,6

Merevetikas tugevdab mesilasi

1Charistos, L, Parashos, N & Hatjina, F (2015) Long term effects of a food supplement HiveAlive™ on honey bee colony strength and Nosema ceranae spore counts, Journal 
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of the Institute of Food Technology in Novi Sad 5 Løvstad Holdt & Stefan Kraan, Bioactive compounds in seaweed... 6 Mayer, A., & Hamann, M. (2004). Marine 
Pharmacology in 2000: Marine compounds with antibacterial, anticoagulant, antifungal... 

HiveAlive on ainus unikaalseid Iiri 
merevetika ekstrakte sisaldav toode. 
Ekstraktid on teaduslikult valitud 
meemesilaste jaoks.
Merevetikate kasulikkus tuleneb nende 
antimikroobsetest, viiruse- ja seenevastastest, 
immuunsust tugevdavatest omadustest ja 
prebiootilisest toimest. Samuti vitamiinide ja 
mineraalide suurest sisaldusest.3,4,5,6

HiveAlive’is leitavad merevetikad on korjatud Atlandi 
ookeani puhastest vetest, Iirimaa lääneranniku 
lähedalt. Seejärel töödeldakse merevetikaid 
hoolikalt, et eraldada kõik bioaktiivsed ühendid ning 
tagada maksimaalne efektiivsus.

Produktiivsus

Üldine tervislik seisund

Soolestiku tervis

Tugevam immuunsus

Toiteväärtus

3 koostisosa, mis aitavad mesilasi
Merevetikas
Kasutades patendeeritud meetodit, töötasid toidu- ja 
merebioloogia eksperdid välja ainulaadse merevetikaekstraktide 

segu. Millest osad vetikad on leitavad ainult Iirimaa rannikult.

Tümool
HiveAlive kasutab ainulaadset emulgeerimisprotsessi, mis 
soodustab  tümooli segunemist suhkrusiirupisse ega põhjusta 

kristalliseerumist

Sidrunhein
Rahustab mesilasi ja muudab suhkrusiirupi neile atraktiivseks.



Tõestatud pikaajaline kasulik toime

Pikaajaliste välikatsete tulemused, Kreeka

Tulemused avaldatud ajakirjas Apicultural Research 5 

HiveAlive on 
usaldusväärne

Ainus mesilaste söödalisand, mille 
toimet toetavad pikaajaliselt 

kogutud andmed

Colony Strength...Naturally
Feed for Bees

Mesilaste arvukuse suurenemine 89%

Talvekadude vähenemine 15%

Nosema eoste arvu vähenemine

Hinnang HiveAlive’ga söötmise mõju kohta 
mesilaspere populatsioonile ja Nosema eoste arvule

Kreeka

Fani Hatjina, Hellenic Institute of Apiculture

20 kontrollperet ja 20 HiveAlive’ga söödetud peret

Kõik mesilaspered söödetud kevadel ja sügisel 4 l 
siirupiga millele lisatud 2,5 ml HiveAlive’i ühe liitri 
siirupi kohta

Uuring:

Asukoht:

Teostaja:

Mesilasperede 
arv:

Söötmiskord:

Mesilaste arvukuse suurenemine 
20%

Haudmeala suurenemine 35%  

Mee saagikuse suurenemine

HiveAlive’ga söötmise mõju mesilasperedele

Prantsusmaa

Veto-Pharma, Prantsusmaa

18 kontrollperet ja 17 HiveAlive’ga söödetud 
peret

Kõik mesilaspered söödetud kevadel ja sügisel 
4 l siirupiga millele lisatud 2,5 ml HiveAlive’i 
ühe liitri siirupi kohta

Prantsusmaal 2014–2015 läbiviidud 
katsete tulemused:

In vitro testid 2016:

STOP Pärsib lubihauet 
(Ascosphaera apis)

Pärsib ameerika 
haudmemädanikku
 (Paenibacillus larvae)

Täpsema info saamiseks ja uuringutega 
tutvumiseks külastage kodulehte 
www.HiveAliveBees.com

STOP

Uuring:

Asukoht:

Teostaja:

Mesilasperede arv:

Söötmiskord:



1 liitrile siirupile lisatakse 2,5 ml HiveAlive söödalisandit

HiveAlive kasutusjuhend:

500 ml preparaadist saab 
valmistada kuni 200 l siirupit / 

täiendsööt 50 tarule

2 l preparaadist saab 
valmistada kuni 800 l siirupit 

/ täiendsööt 200 tarule

100 ml preparaadist saab 
valmistada kuni 40 l siirupit / 

täiendsööt 10 tarule

Sobib kõikidele 
mesilasrassidele

“Mesilaspere kasvab kiiresti ja mee toodang suureneb. Keskmiselt on meesaagi suurenemine 25%  ja pered toodavad 
ühtlasemalt. Kokkuvõtteks soovitame mesinikele kasutada HiveAlive’i, kuna mee tootmine pere kohta ületab oluliselt toote 
kulu.”
Donald Tweedale, suurmesinik (20 000 peret), Uus-Meremaa

“Kui on suurepärane kevad, ei pruugi te näha suurt erinevust HiveAlive lisandiga söödetud tarude ja tavalise siirupiga 
söödetud tarude vahel. Kui on aga külm ja niiske kevad ning mesilased ei pääse tarust välja, näete tõenäoliselt suurt 
erinevust. Probleem seisneb selles, et kui peate mesilasi sügisel täiendavalt söötma, siis te ei tea, milline saab olema kevad. 
HiveAlive on kui kindlustuspoliis. Uus-Meremaa mesinikud kasutavad HiveAlive laialdaselt, sealhulgas kaks Uus-Meremaa 
suurimat mesindusettevõtet - tehke omad järeldused. Märkimisväärne on ka see, et HiveAlive on välja töötatud spetsiaalselt 
meemesilaste jaoks.”
Peter Lyttle, CEO, Uus-Meremaa Beeswax Ltd. 

SÜGIS
Talvekadude vähendamiseks, 
tugevate ja tervete 
mesilasperede kasvatamiseks 
ning mesilaste seedetrakti 
eest hoolitsemiseks; kasutada 
igal sügisel

KEVAD
Mesilaspere arengu 
maksimeerimiseks, korjeks 
valmistumiseks ning 
seedetrakti heaoluks; 
kasutada igal kevadel

Lihtne 
kasutada

Toodetud 
Iirimaalwww.HiveAliveBees.com


