
Perssa Pollen Substitute 

 Product Description 

Perssa pollen substitute a perfect alternative for flower pollen to feed honey bees.  This specially 

formulated for the commercial beekeeper who is feeding syrup as the source of carbohydrates in the bee's 

diet. This is a complex formula which contains only pure, natural ingredients including the highest quality 

protein and sucrose and the most palatable yeast available. High protein pollen substitute which supplies 

the lipids, minerals, and B-complex vitamins honeybees need to produce larval food. This product may be 

fed to honeybees at any time but especially during a shortage or absence of natural pollen, and during 

single crop pollination to ensure a complete range of proteins and amino acids essential for brood 

development and queen feeding is available for optimal health.  

 Product properties 

High protein pollen substitute with Vitamins, Antioxidants & trace minerals 

Gives your bees the best nutrients available for the production of larval food 

Expedite and also increase the queen's egg 

Increase population of worker bee, to create the best working conditions 

Raising the hive defense ability to disease 

Free of all contaminants, natural pollens may contain pesticide residue  

Feeding Guide 

This powder can be used in two ways: 

1- Mix with water (in cake or jelly): To prepare this mixture, dissolve the powder in a ratio of 1 to 1 or 1 

to 2 (1g powder with 2 grams of water), add a small amount of honey and clean with a cleaner Stir well. 

2- In powder form: depending on the hive population, 011-01 g powder can be used. 

 To use this powder, the method, mixed with water is preferred. 

 

Usage during the year: 

The best time to use this powder is at the beginning of the spring and before the start of flowering. 

Also it is applicable, before the cold season begins to prevent the loss of honeymoon reserves or in 

areas with low flowering. Pollen substitute is well-suited in drought situations in all seasons. 

 



Ingredients 

Low-lactose dried milk, Soy powder, Canola powder, Sunflower meal powder, Isolated soybean powder, 

Yeast Candida utilis, Brewer's yeast, Yeast bread, Peanut powder, Dried whey protein concentrate 

(DWPC), Sodium caseinate, Lactalbumine, Bran, Sugar powder, Pea powder, Minerals & Vitamins.    

Storage 

Store this product in a cool dry location, protected from the sun. 

To maintain freshness, keep partially used bag closed tightly after opening.  

Caution 

 Veterinary Use Only  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گرده گل پرسا جایگزینپودر 

 توصیف محصول

این ماده گرده گل در زندگی زنبورعسل و نوزادان آن اهمیت حیاتی دارد. بدون گرده، زنبورعسل قادر به ادامه حیات نیست. 

 فیزیولوژی در مهمی بسیار نقش که باشدمی کمیاب مواد و هاویتامین و امالح قندها، ها،چربی ها،پروتئین انواع کنندهتأمین ،حیاتی

و این مسئله می  در آغاز فصل بهار و یا شروع فصل سرما، گرده گل به اندازه کافی در دسترس نبوده .کنندمی ایفا آن بیولوژی و

پودر گرده گل پرسا جایگزینی مناسب و کامل برای گرده گل می باشد، که  تواند به شکل جدی سالمت کندو را به مخاطره بیندازد.

به خوبی می تواند نیازهای غذایی زنبورهای عسل را برآورده کند. این محصول خصوصا برای زنبوداری تجاری که از آب شکر برای 

 مواد حاوی که است پیچیده فرمول ای یکدارگرده گل،  جایگزینتغذیه زنبورها استفاده می کنند، بسیار پر کاربرد است. پودر 

 مواد کلیه ی لیپیدها، حاوی ،همچنین .است موجود مخمر ترین شیرین و ساکارز ،باال کیفیت با پروتئین جمله از طبیعی خالص

 در خصوص به ،زمان هر در محصول این .نیاز دارند الروها غذای برای تولید عسل زنبورهای است که B ویتامین های گروه و معدنی

 کامل که طیفمحسوب شده، غذای کامل ، یکافشانی گرده دوره طول دریا  و طبیعی های گرده وجود عدم یا کمبودمواقع 

  .فراهم می کندرا الروها و تغذیه ی ملکه  رشد برای ضروری آمینه های اسید و ها پروتئین

 ویژگی های محصول:

 ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان استجایگزینی کامل برای گرده گل که حاوی کلیه ی 

  فراهم نمودن تغذیه ای کامل برای الروها

 تسریع و نیز افزایش تخم گذاری ملکه

 زنبور کارگر برای ایجاد بهترین شرایط کارکرد فعالیت کندو جمعیتافزایش 

 باال بردن توان دفاعی کندو در مقابل بیماری ها

 (.باشد طبیعی ممکن است حاوی باقی مانده ی آفت کش هاودگی ) گرده لفاقد هر گونه آ

 اجزای تشکیل دهنده:

س، مخمر یپودر شیرخشک کم الکتوز، پودر سویا، پودر کانوال، پودر کنجاله آفتاب گردان، پودر سویا ایزوله، مخمرکاندیدایوتیل

سدیم، الکتاآلبومین، سبوس، پودر شکر، پودر  یناتئآبجوساز، مخمر نان، پودر بادام زمینی، پودر کنسانتره پروتئین شیر، کاز

 نخودفرنگی، ویتامین ها و مواد معدنی

 روش مصرف

 این پودر به دو شکل قابل استفاده است:



 2گرم پودر با  1) 2به 1و یا  1به  1را به نسبت  مخلوط با آب )به حالت کیک یا ژله(: برای تهیه ی این مخلوط پودر -1

و با یک وسیله تمیز به خوبی هم بزنید. کنیدگرم آب( حل نموده، مقدار کمی عسل اضافه   

گرم پودر استفاده نمود. 01-111به شکل پودری: بسته به جمعیت کندو می توان از  -2  

 .برای استفاده از این پودر، روش مخلوط با آب ترجیح داده می شود 

:مصرف های زمان  

بهترین زمان مصرف این پودر در آغاز فصل بهار و قبل از شروع گل دهی می باشد. همچنین قبل از شروع فصل سرما 

جایگزین گرده گل، در مواقع برای جلوگیری از کاهش ذخایر کندو و یا در مناطق با گل دهی کم به خوبی کاربرد دارد. 

 خشکسالی در تمامی فصول به خوبی قابل استفاده است. 

 روش نگهداری

 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. 

 هشدار

 فقط برای مصارف دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 
 


