


Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

STOP WARROZIE!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY - OTC
(LEK WYDAWANY BEZ RECEPTY LEK. WET.)

Zawiesina do ula dla pszczół miodnych

Lek podlega
refundacji

www.vet-animal.pl

Przykładowa aplikacja
leku VarroMed w ulu.



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

www.vet-animal.pl

APIVAR® 500mg
PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY
Paski do zawieszania w ulu dla pszczół miodnych

Lek podlega
refundacji

STOP WARROZIE!
  

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu warrozy.
  Łatwy w użyciu.
  Dwa paski na rodzinę do zawieszenia na ramkach

Skład: każdy pasek 15 g zawiera substancję czynną: amitraz 500 mg.

Postać farmaceutyczna: paski do zawieszania w ulu. Prostokątny, półprzezroczysty 
jednorodny, sztywny pasek z wycięciem w kształcie litery V na jednym końcu i otworem 
powyżej. Paski są mocowane po dwa za pomocą wstępnie naciętej linii.

Wskazania lecznicze: leczenie warrozy u pszczół miodnych wywołanych przez pasożytnicze 
roztocze Varroa destructor wrażliwe na amitraz.

PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazania: nie stosować w przypadku znanej oporności na amitraz.

Dawkowanie i droga podawania: w ulu:  użyć dwóch pasków na ul (tzn. 1g amitrazy na ul). 
1. Rozdzielić podwójny pasek. 
2. Wypchnąć wycięcie paska w kształcie litery V na zewnątrz.  
3.3. Włożyć każdy z pasków pomiędzy górne części dwóch ramek znajdujących się w części 
gniazdowej lub wewnątrz kłębu zachowując minimalną odległość dwóch ramek pomiędzy 
paskami. Paski należy umieścić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obu 
ich stron.  Alternatywnie, paski można zawiesić za pomocą otworów w nacięciach w kształcie 
litery V za pomocą małej pinezki (lub wykałaczki albo wieszaka) przyczepionej do ramki.

WW przypadku braku czerwi lub niskiej ich liczby, paski można usunąć po 6 tygodniach 
leczenia. W przypadku obecności czerwiu paski należy pozostawić przez 10 tygodni i usunąć 
paski po zakończeniu leczenia. W przypadku, gdy paski są pokryte propolisem lub woskiem, 
w połowie okresu leczenia można delikatnie zadrapać paski za pomocą dłuta pasiecznego. 
Następnie paski należy umieścić w ulu ponownie oraz w razie potrzeby zmienić ich miejsce w 
celu uzgodnienia z powyższymi instrukcjami stosowania (w przypadku zmian dotyczących 
kłębu lub powierzchni czerwiu).  Leczenie zaleca się stosować w przypadku braku obecności 
korpusukorpusu miodowego po ostatnim zbiorze miodu (późne lato/jesień) oraz przed 
rozpoczęciem produkcji miodu wiosną. W celu ustalenia najlepszego czasu leczenia zaleca 
się kontrolowanie poziomu zakażenia pasożytami.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: zalecane jest, aby 
nie używać produktu w czasie miodobrania, lecz po zakończeniu zbioru miodu. Pasków nie 
należy przecinać. Wszystkie kolonie w pasiece należy leczyć jednocześnie. Pasków nie należy 
używać ponownie. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu zostały zbadane wyłącznie
w ulach z jednym gniazdem (należy dawkować 2 paski na ul/gniazdo).  Nie zaleca się 
stosowania w ulach z liczbą gniazd większą niż jedno. 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: poziom 
toksyczności amitrazu wzrasta w przypadku obecności soli miedzi oraz jej działanie lecznicze 
ulega obniżeniu w przypadku obecności butotlenku piperonylu. Należy unikać 
jednoczesnego stosowania tych substancji z amitrazem. Jednoczesne stosowanie innego 
środka pasożytobójczego jest zabronione.

Okres karencjiOkres karencji: Miód: zero dni.

Okres ważności: 2 lata. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania 
bezpośredniego: zużyć natychmiast, usunąć wszelkie niezużyte produkty.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: VETO PHARMA, 12-14 avenue
du Québec, ZA Courtabœuf 91140 Villebon-sur-Yvette, FRANCJA

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 2797.
Kod ATCvet: QP53AD01. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone
na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza Rp.



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

STOP WARROZIE!

APIGUARD® 50g
PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

PODSUMOWANIE

Lek podlega
refundacji

www.vet-animal.pl



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

STOP WARROZIE!

APILIFE VAR®
PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

Lek podlega
refundacji

www.vet-animal.pl



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

STOP WARROZIE!

THYMOVAR®
PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

www.vet-animal.pl

Lek podlega
refundacji



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

STOP WARROZIE!

OXYBEE® 39,4 mg/ml
PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY - OTC
Proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny

do ula dla pszczół miodnych

Skład: Jedna butelka z roztworem 750 g zawiera: Substancja czynna: Kwas szczawiowy 
dwuwodny 35,0 g (co odpowiada 25,0 g kwasu szczawiowego). Substancje pomocnicze: 
Roztwór: Kwas cytrynowy jednowodny, Glicerol (85%), Woda oczyszczona. Jedna saszetka
z proszkiem 125 g, zawiera: Substancje pomocnicze: Sacharoza 125 mg, Olejek anyżowy, 
Olejek eukaliptusowy. 

1 ml wymieszanej zawiesiny do ula zawiera: Substancja czynna: Kwas szczawiowy dwuwodny 
39,4 g (co odpowiada 28,1 g kwasu szczawiowego). Substancje pomocnicze: Roztwór:
KwasKwas cytrynowy jednowodny, Glicerol (85%), Woda oczyszczona. Proszek: Sacharoza, Olejek 
anyżowy, Olejek eukaliptusowy.

Postać farmaceutyczna: proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół 
miodnych.

Wskazania leczenia: leczenie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły miodnej (Apis 
mellifera) bez czerwia.

Przeciwwskazania: brak.

DawkowanieDawkowanie i droga(-i) podawania: W ulu. Dawka: Gotową postać zawiesiny do ula należy 
nanosić jednokrotnie na pszczoły znajdujące się w uliczkach międzyramkowych (maksymalna 
dawka: 5–6 ml na każdą uliczkę). Całkowita ilość produktu podanego rodzinie pszczelej nie 
powinna być większa niż 54 ml. Z tego względu w razie konieczności dawkę przeznaczoną na 
jedną uliczkę należy zmniejszyć, aby nie przekroczyć maksymalnej całkowitej ilości produktu 
przeznaczonej dla jednej rodziny (obliczenie: maksymalna dawka na rodzinę / liczba uliczek 
międzyramkowych z pszczołami = x,x ml/uliczkę). Stosowanie produktu Oxybee zgodnie z 
powyższympowyższym schematem dawkowania dotyczy wyłącznie uli z ramkami pionowymi, do których 
możliwy jest dostęp od góry, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia 
pszczół w ulach innego typu. 
 
Zalecenia dla prawidłowego podania: produkt należy nanosić przy użyciu odpowiedniego 
dozownika z podziałką (np. pipety automatycznej, strzykawki jednorazowego użytku) na 
pszczoły znajdujące się w uliczkach międzyramkowych. Gotową postać zawiesiny do ula 
należy nanosić na pszczoły w uliczkach międzyramkowych. Należy dokładnie odmierzać 
dawkę i nie dopuszczać do przedawkowania. W trakcie podawania zawiesina powinna być 
ogrzana (30–35°C).  W trakcie leczenia temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 
3°C.  W każdym ulu leczenie należy zastosować tylko jeden raz.  Jeśli zawiesina w gotowej 
postaci była wcześniej przechowywana, przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelką.postaci była wcześniej przechowywana, przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelką.

Przygotowanie końcowej postaci zawiesiny do ula: przed użyciem zawartość saszetki (saszetek) z 
sacharozą smakową w postaci proszku należy dodać do butelki zawierającej roztwór do 
sporządzania zawiesiny do ula, w sposób opisany poniżej. Umieścić butelkę zawierającą roztwór 
kwasu szczawiowego dwudwodnego w naczyniu z ciepłą wodą (30°C –35°C). Za pomocą nożyczek 
otworzyć saszetkę (saszetki) z sacharozą w proszku.  Przygotowanie końcowej postaci zawiesiny do 
ula o objętości 444 ml: dodać zawartość jednej saszetki do butelki zawierającej 375 g roztworu 
kwasu szczawiowego dwuwodnego.  Przygotowanie końcowej postaci zawiesiny do ula o objętości 
888888 ml: dodać zawartość dwóch saszetek do butelki zawierającej 750 g roztworu kwasu 
szczawiowego dwuwodnego. 

Do butelki z roztworem należy dodać całą zawartość saszetki (saszetek). Dokładnie 
zamknąć butelkę i wstrząsać aż do całkowitego rozpuszczenia sacharozy. Gotowa 
postać zawiesiny do ula powinna być bezbarwna i przejrzysta lub nieznacznie mętna.  

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Nieznane.  
Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami roztoczobójczymi ze 
względu na możliwość nasilenia działań toksycznych u pszczół.

Okres karencji: Miód: zero dni. Nie stosować w okresie pożytku.

SpecjalneSpecjalne ostrzeżenia: produkt Oxybee należy stosować tylko jeden raz w przypadku 
rodzin bez czerwia. Produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować w ramach 
zintegrowanego programu walki z warrozą i regularnie monitorować zmniejszenie 
inwazji roztoczy. W możliwych przypadkach ten produkt leczniczy weterynaryjny należy 
stosować naprzemiennie z innym dopuszczonym do obrotu produktem 
warrozobójczym o odmiennym mechanizmie działania w celu zmniejszenia możliwości 
rozwoju oporności u roztoczy Varroa.

OkresOkres ważności: produktu zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności po 
wymieszaniu zgodnie z instrukcją: 1 rok.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania: przechowywać butelkęi 
saszetkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Gotowa postać 
zawiesiny do ula (po wymieszaniu): Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). 
Przechowywać z dala od żywności. 

NazwaNazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Dany Bienenwohl GmbH 
Geyerspergerstr. 27 80689 Monachium Niemcy. Numer pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na terenie Polski: zarejestrowany we wspólnotowym rejestrze produktów 
leczniczych pod numerem: EU/2/17/216/001-002. Kod ATCvet: QP53AG03. Produkt 
leczniczy weterynaryjny wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu produktu i w ulotce 
przylekowej.

  

Polecany do każdej pasieki, w tym ekologicznej,
Standaryzowany kwas szczawiowy dopuszczony
do stosowaniu u pszczoły miodnej,
Do jednokrotnego stosowania w rodzinie
bez czerwiu.

www.vet-animal.pl

Lek podlega
refundacji



Dostępne
w sklepach
pszczelarskich!

NATURALNE WSPARCIE PSZCZÓŁ

www.vet-animal.pl

Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

MULTIPRO-VET MULTIPROBIOTYK USPRAWNIAJĄCY UKŁAD POKARMOWY

3400 zł

CALM-VET  KONTROLOWANY SPOKÓJ PSZCZÓŁ
Wygodna alternatywa do odymiania podkurzaczem.

ZASTOSOWANIE: CALM-VET to ekologiczny sposób na uspokojenie rodziny pszczelej i wyrównanie zapachu w 
środowisku ulowym. Aplikacja ziołowych olejków eterycznych wpływa na węch u pszczół. Taka reakcja trwa 
kilkanaście minut, w sam raz na planowany przegląd, a następnie wszystko wraca do normy.

INSTRUKCJAINSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Wymieszać 3 ml w 1 litrze wody. Przy pomocy 
opryskiwacza ogrodowego pokryć „mgiełką“ pszczoły.  W zależności od stopnia agresji kolonii pszczelej można 
zwiększyć ilość produktu. Na 2-3 minuty przed otwarciem ula, spryskać wylotek i pszczoły znajdujące się w jego 
pobliżu. Po otwarciu ula, ponowić oprysk pszczół. CALM-VET wymieszany z wodą zachowuje swoje właściwości 
przez 3 dni. Do stosowania przez cały sezon pszczelarski.

OBJĘTOŚĆ NETTO: 3 ml, 200 ml. MPU w płynie dla pszczół.

300 zł3 ml

6300 zł200 ml

NIEZBĘDNE AMINOKWASY I WITAMINY DLA PSZCZÓŁ 
– SUBSTYTUT PYŁKU 

2800 zł
4800 zł
12800 zł

200 ml

2 l

NOWE OBJĘTOŚCI

500 ml

Wydajność
200 ml – do 40 litrów syropu,
500 ml – do 100 litrów syropu,
2 l – do 400 litrów syropu

Innowacyjna
zielona formuła



www.vet-animal.pl

NOSI-VET
WITALNOŚĆ WIOSNĄ I SPOKOJNA
ZIMOWLA BEZ NOSEMOZY I GRZYBICY

BEE GYM
MECHANICZNE POZBYWANIE SIĘ WARROZY

– SIŁOWNIA DLA PSZCZÓŁ:)

   Podstawowe fakty 

 • Bee Gym jest urządzeniem, które pszczoły wykorzystują do usuwania
  lub ranienia roztoczy gatunku Varroa Destructor i innych pasożytów.
 • Bee Gym nie zawiera substancji chemicznych i działa wielosezonowo,
  do użycia przez cały rok.
  • Bee Gym można łatwo zastosować w każdym nowoczesnym rodzaju ula  
  z otwieraną dennicą osiatkowaną.
 • Bee Gym wzmacnia naturalny instynkt higieniczny pszczół.
 • Bee Gym można pozostawić w ulu przez cały rok.
 • Bee Gym należy stosować jako element zintegrowanej ochrony
  przed szkodnikami.

6200zł

POWSTAŁ DZIĘKI POLSKIM NAUKOWCOM! PRODUKT OTRZYMAŁ WSPARCIE ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA GOSPODARKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU BADAWCZEGO

5800 zł
11600 zł

200 ml

500 ml

NOWE OBJĘTOŚCI

Wydajność
200 ml – do 66 litrów syropu,
500 ml – do 166 litrów syropu

ZASTOSOWANIE: Stosować z odpowiednio dobranym zabiegiem sanitarno-hodowlanym w celu wzmocnienia witalności rodziny 
pszczelej. Składniki zawarte w NOSI-VET wykazują wspomagające działanie usprawniające funkcjonowanie jelita środkowego pszczoły 
miodnej.

INSTRUKCJAINSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Podkarmiaczka – 3 ml na 1 litr syropu cukrowego lub 
inwertowanego dla 1 rodziny pszczelej. W zależności od potrzeb podawać od 2 do 5 litrów syropu z NOSI-VET na rodzinę pszczelą. 
Zamgławianie – 3 ml na 1 litr syropu cukrowego. Zastosować oprysk całych ramek z pszczołami przy pomocy opryskiwacza 
ogrodowego. Polewanie – 3 ml na  1 litr syropu cukrowego. Polewać w uliczki międzyramkowe przy pomocy strzykawki w ilości 
odpowiedniej dla siły rodziny i liczebności ramek. Podawać w godzinach wieczornych po zakończeniu lotów pszczół.

OBJĘTOŚĆ NETTO: 200 ml. MPU w płynie dla pszczół.



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

NATURALNE WSPARCIE PSZCZÓŁ

PRODUKT PIELĘGNACYJNY W PŁYNIE DO RAMEK ULOWYCH!

Dostępne
w sklepach
pszczelarskich!

STOP UCIECZKOM!

Chusteczki do wabienia roju.

6500 zł

8300 zł

44200 zł

120 ml

1000 ml

www.vet-animal.pl

Silna Rodzina ... Naturalnie

Silniejsze, bardziej produktywne rodziny
pszczele bez Nosemy i grzybicy.

Zmaksymalizuj 
wiosenny
przyrost
Zminimalizuj 
zimowe
straty

7200 zł

29400 

73300 

zł

zł

100 ml

500 ml

2 l

ZASTOSOWANIE: 
W pełni naturalny, specjalistyczny produkt dla rodzin pszczelich. Składniki zawarte w HiveAlive
(OceaShield™, tymol i palczatka) występują w naturze i wpływają na naturalną odporność organizmu 
pszczół. Skuteczność potwierdzona licznymi badaniami przeprowadzonymi przez Instytuty Pszczelarskie
w Irlandii, Grecji, Włoszech, Francji, Czechach (badania zamieszczone w Journal of Apicultural Research 
(porówanie z fumagiliną zakazaną w UE) – czerwiec 2016 oraz na www.hivealivebees.com. 

INSTRUKCJAINSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Podkarmiaczka – 2,5 ml HiveAlive na 
1 litr syropu cukrowego lub inwertu. Jesienią zalecane podanie 4 litrów syropu na rodzinę (10 ml HiveAlive 
na 1 rodzinę), a wiosną w zależności od sytuacji. Rozprysk w uliczkach / oprysk ramek z pszczołami 
(wiosną przy temp. min. 15°C w ciągu dnia): dodać do syropu w proporcji nieprzekraczającej 1:100 (10 ml 
na 1 litr syropu). Zabieg przeprowadzić najlepiej raz na tydzień przez 3 tygodnie w ilości adekwatnej do siły 
rodziny. Ciasto cukrowe: w ilości do 10 ml na 1 kg ciasta. Temperatura ciasta lub syropu nie może 
przekroczyćprzekroczyć 50°C. Aby poddać nową matkę: rozpyl/polej w ulu aktywny syrop aby zwiększyć akceptację 
nowej matki przez kolonię.

120 ml - koszt zabezpieczenia 1 ramki ok. 1,04zł,
1 l – koszt zabezpieczenia 1 ramki ok. 0,59zł

100 ml – koszt na 1 rodzinę 7,20zł,
500 ml – koszt na 1 rodzinę 5,88zł,
2 l – koszt na 1 rodzinę 3,67zł

MPU w płynie dla pszczół.



Jak użyć varroa easyCheck?

1.  Zbierz próbkę pszczół ok 200-300 szt.
  do otwartego pojemnika varroa easyCheck.

2.  Oddziel roztocza od pszczół poprzez
  delikatne potrząsanie pobranej próby
  przez 60 sekund w alkoholu lub w zimowym
    płynie do spryskiwacza szyb.

3.  Policz osyp warrozy na dnie
  urządzenia i oszacuj inwazję warrozy.

Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PODSTAWOWE NARZĘDZIE W PASIECE

www.vet-animal.pl

Monitoring warrozy jest teraz szybki, łatwy i rzetelny!
Jak często monitorować warrozę? Co najmniej 20% rodzin pszczelich dwa 
razy w roku wiosną i latem. 

Jak oszacować porażenie warrozą?

*Dane te nie są reprezentatywne dla wyników we wszystkich obszarach geograficznych ze względu na czynniki środowi-
skowe, które różnią się w zależności od regionu. W niektórych przypadkach, nawet jeśli
inwazja roztoczy spadnie poniżej tych progów, jest bezpieczniej leczyć, niż czekać. Sugerujemy
skonsultowanie się z lekarzem weterynarii w swojej okolicy.

Varroa easyCheck doskonały w swej prostocie:

6900zł

Wykonane z wytrzymałego
tworzywa

(produkt do wielokrotnego użytku)

Dobrze dopasowana pokrywa jest
nieprzeciekająca i wygodna

w użytkowaniu 

Zaprojektowany pod kątem 
skuteczności: osypane roztocza 
przemieszczone są przez 
otwory w podstawie i bokach 

Dwie linie wskazują
szacunkową wielkość pobranej 
próby 200 lub 300 pszczół

Przezroczyste ścianki
pozwalają na policzenie osypu
i dokładne pobranie próby



Lista leków przeciwko warrozie refundowanych przez KOWR!

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup wszystkich leków zwalczających
warrozę zarejestrowanych w Polsce, a nie tylko wybranych.

Kontakt do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Wsparcie rynku produktów pszczelich: 
tel. 22/376 70 20, 22/376 73 80 lub kontakt@kowr.gov.pl

Pamiętaj o stosowaniu rotacji
substancji aktywnej w zwalczaniu warrozy!
Pamiętaj o stosowaniu rotacji
substancji aktywnej w zwalczaniu warrozy!

Dane aktualne na 06/2019.


