


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
6200zł
CENA
PROMOCYJNA

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



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
Żel w tacy do umieszczania w ulu.

Skład: 1 taca 50 g zawiera 12,5 g tymolu w opatentowanej formule żelowej (lekko 
opalizujący, bezbarwny, ziarnisty żel).

Co to jest APIGUARD i w jakim celu się go stosuje?
APIGUARD jest lekiem z wyboru do zwalczania u pszczół miodnych warrozy (Varroa 
destructor). Jest to lek, w którym tymol umieszczony jest w odpowiednim podłożu - żelu. 
Żel reguluje prawidłowe uwalnianie się tymolu i jest jego nośnikiem w sytuacjach, kiedy 
pszczoły próbują usuwać żel z tacki poza obręb ula przez wylotek.

Zalecenia do prawidłowego stosowania:Zalecenia do prawidłowego stosowania:
Stosujemy po ostatnim miodobraniu. Temperatura zewnętrzna w ciągu dnia,                             
w przedziale od 15 do 30 °C. Szczegółowe dane zamieszczone na opakowaniu zbiorczym. 

Stosowanie:
OdciągnąćOdciągnąć folię zabezpieczającą tacę. Otwartą tackę umieścić na górnych ramkach, 
stroną z żelem do góry, przy tylnej lub bocznej ścianie ula (nad ramkami z pokarmem). 
Pamiętajmy o usunięciu beleczek międzyramkowych w przypadku ich stosowania jak 
również o założeniu szuflad bądź tac diagnostycznych w przypadku dennic 
osiatkowanych. Tacka z APIGUARDEM nie może bezpośrednio stykać się z powałką ani z 
żadnym ociepleniem. Zachować kilkucentymetrowa (min. 3-4 cm) wolną przestrzeń nad 
tacą i wokół niej, co zapewnia stabilną sublimację tymolu, zwiększając tym samym jego 
skuteczność.skuteczność. Nie stosujemy kuracji APIGUARDEM podczas karmienia syropem rodziny 
pszczelej. Jeśli istnieje potrzeba dokarmiania rodzin pszczelich, stosujemy terapię 
pulsacyjną. Stosujemy pierwszą dawkę leku, po opróżnieniu zawartości wyjmujemy tacę, 
podajemy syrop dokarmiając rodzinę, kończymy dokarmianie i wkładamy drugą tacę
z lekiem. Lek nie działa pod zasklepem.

Dawkowanie:
APIGUARD stosujemy dwukrotnie (2 tace dla rodziny pszczelej). Pierwszą tacę (dawkę) 
wstawiamy do ula po ostatnim miodobraniu. Po 10 dniach sprawdzamy tackę czy jest 
pusta. Jeśli po 10 dniach na tacce pozostanie trochę preparatu, to pozostawiamy go
na kolejne 4 dni. Drugą dawkę podajemy po usunięciu pierwszej tacy pozostawiając ją 
również na 14-21 dni w ulu. Druga tacka zazwyczaj ginie wolniej od pierwszej tacy, co jest 
normalnym zjawiskiem. 

Okres (y) karencji: 
MiódMiód - 0 (zero) dni. Nie stosować w czasie pożytku, aby uniknąć możliwej zmiany zapachu 
i smaku miodu.

Możliwe działania niepożądane:
JakJak każdy lek APIGUARD może powodować działania niepożądane, które w przypadku 
prawidłowego zastosowania występują rzadko. Należą do nich krótkotrwałe pobudzenie 
rodziny (wzmożone wentylowanie, wiszące brody pszczół przy wylotku) na początku 
leczenia. Taka sytuacja trwa kilka godzin po czym rodzina wraca do stanu fizjologicznego. 
Podczas zwalczania warrozy APIGUARDEM zapach tymolu w ulu, jak i w pasiece jest 
wyczuwalny i zaobserwowano, że odstrasza barciaki. W ulach styropianowych zapach 
będzie utrzymywał się dłużej niż w ulach drewnianych. 

Przechowywanie leku:Przechowywanie leku:
Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30° C.
Nie zamrażać. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Okres ważności od wyprodukowania: 3 lata.

Rodzaj opakowania bezpośredniego: pudełko zawierające 10 aluminiowych tac po 50 g 
żelu każda.

Podmiot odpowiedzialny: 
Vita (Europe) Ltd.,  Vita House, London Street Basingstoke, Hampshire RG21 7PG, 
Wielka Brytania.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: 
2187/12, Kod ATC vet: QP53AX22. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone
nana opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu 
lekarza-Rp.

  

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu warrozy.
  Nie odnotowano oporności na preparat.
  Łatwy w użyciu, bezpieczny, zalecany
     we wszystkich pasiekach, w tym w ekologicznych.

PODSUMOWANIE

Lek podlega
refundacji

www.vet-animal.pl



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

STOP WARROZIE!

THYMOVAR®
PRODUKT LECZNICZY WETERYNARYJNY

Paski do umieszczania w ulu

Skład: 1 pasek w kształcie żółtej płytki o wymiarach 50 x 145 x 4,3 mm zawiera tymol              
w ilości 15 g.

Wskazania lecznicze: zwalczanie warrozy pszczół miodnych (Apis mellifera) wywołanej 
przez roztocze Varroa destructor.

Przeciwwskazania: nie stosować jeśli maksymalna temperatura w dzień przekracza 
30°C.

Dawkowanie i droga podawania:

* Paski do zawieszania w ulu można przecinać nożyczkami.* Paski do zawieszania w ulu można przecinać nożyczkami.
Prawidłowe umieszczenie pasków w ulach zamieszczone na rysunku (widok z góry, ul 
otwarty).

Stosowanie:
StosowaćStosować we wszystkich rodzinach w pasiece, aby uniknąć zjawiska rabunku. Pierwszy 
zabieg stosuje się bezpośrednio po zdjęciu nadstawek: w tym celu 1-2 paski umieszcza się 
na górnych beleczkach ramek. Liczbę pasków należy dostosować do wielkości ula zgodnie 
z tabelą i schematem. W przypadku uli wielokorpusowych (2 korpusy gniazdowe), paski 
należy położyć na plastrach w górnym korpusie. Paski powinny znajdować się w pobliżu 
czerwiu ale nie bezpośrednio nad nim (zalecana odległość > 4 cm). Należy pozostawić
co najmniej 5 milimetrową przestrzeń pomiędzy paskami a daszkiem ula. Zamknąć ul
ww zwykły sposób. Otwarte dennice należy zasłonić na całej powierzchni (np. pełną 
wkładką dennicową).
Po 3 - 4 tygodniach (21-28 dniach) stosowania należy wyjąć zużyte i włożyć nowe paski, 
aby rozpocząć drugi zabieg. Drugi zestaw pasków należy usunąć po 3-4 tygodniach (21-28 
dni).
Nie stosować preparatu THYMOVAR częściej niż dwa razy w roku.

Temperatura:
OptymalnąOptymalną skuteczność osiąga się przy maksymalnej temperaturze w ciągu dnia 20-25°C 
przez cały okres stosowania. Skuteczność preparatu może być różna w poszczególnych 
rodzinach w zależności od warunków otoczenia (temperatura, reinwazja i itp.). Preparat 
jest nieskuteczny w temperaturze otoczenia poniżej 15°C. Po usunięciu pasków tymol 
znajdujący się w powietrzu jest eliminowany z ula drogą naturalnej cyrkulacji powietrza. 
Pozostałości w wosku w plastrach zostają szybko wydalone.

Przedawkowanie:
Stosowanie dawek większych niż zalecane może powodować nadmierne 
pobudzenie rodzin pszczelich. W takim przypadku przed wylotkiem ula może 
znajdować się duża liczba (>20) martwych pszczół i czerwiu.

Działania niepożądane:
WW miejscach znajdujących się bezpośrednio pod paskiem pszczoły mogą usuwać 
pokarm. Czerw znajdujący się zbyt blisko paska (< 4 cm od paska) również zostanie 
usunięty.
Podczas stosowania preparatu w wysokich temperaturach (ponad 30°C) mogą 
wystąpić objawy pobudzenia rodziny i niewielkie zwiększenie śmiertelności 
czerwiu i pszczół.

Okres karencji: Miód - 0 (zero) dni.
Nie stosować przed rozpoczęciem i w trakcie pożytku.Nie stosować przed rozpoczęciem i w trakcie pożytku.
Plastry stanowiące cześć gniazdową w trakcie stosowania preparatu THYMOVAR 
nie mogą być wykorzystywane do pozyskiwania miodu następnej wiosny.

Okres ważności od wyprodukowania: 4 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: z jednej 
saszetki należy zużyć paski  natychmiast i nie przechowywać do dalszego użycia. 

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu:
PrzechowywaćPrzechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce
ani nie zamrażać. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

Rodzaj opakowania bezpośredniego: 
Zamknięte hermetycznie podwójne saszetki (160 x 460 mm) z folii polietylenowej 
powlekanej SiOx zawierające dwie porcje po 5 pasków do zawieszania w ulach.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: 
Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21 79540 Lórrach, Niemcy.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski:Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski:
2038/10 , Kod ATC Vet: QP 53 AX 22. Szczegółowe informacje zostały zawarte na 
opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza-Rp.

  

Łatwy w zastosowaniu, bo w paskach. 
Sprawdzona i skuteczna formuła.
Dla każdej pasieki, w tym ekologicznej.

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. 

11 ml wymieszanej zawiesiny do ula zawiera: Substancja czynna: Kwas szczawiowy 
dwuwodny 39,4 g (co odpowiada 28,1 g kwasu szczawiowego). Substancje pomocnicze: 
Roztwór: Kwas 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.

WskazaniaWskazania 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 powyższym 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. 
 
ZaleceniaZalecenia 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).
WW 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.

Przygotowanie końcowej postaci zawiesiny do ula: przed użyciem zawartość saszetki (saszetek)
zz 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 

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 butelkę 
i 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.

SzczegółoweSzczegółowe 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

Lek dostępny
także w sklepach
pszczelarskich



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

Skład: 1 ml produktu zawiera: Kwas mrówkowy 5 mg, Kwas szczawiowy dwuwodny           
44 mg (co odpowiada 31,42 mg kwasu szczawiowego bezwodnego); Substancje 
pomocnicze: Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d), Syrop sacharozowy, Wyciąg            
z propolisu 20%, Olejek z anyżu gwiazdkowego, Olejek cytrynowy, Kwas cytrynowy 
jednowodny, Woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna:  gotowa zawiesina do polewania w ulu, o barwie jasnobrązowej 
do ciemnobrązowej.

WskazaniaWskazania lecznicze: zwalczanie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły 
miodnej z czerwiem i bez czerwia. 

Przeciwwskazania: nie stosować w okresie pożytku.
 
Dawkowanie i droga podawania: 
Podanie w ulu. Produkt nanosić na pszczoły w uliczkach międzyramkowych korpusu 
gniazdowego. Należy upewnić się, że leczone pszczoły mają wystarczający dostęp
do wody do picia.do wody do picia.

Dawka: 
Wstrząsnąć przed użyciem. Dawkę należy starannie dostosować do wielkości rodziny 
pszczelej (zob. tabela dawkowania). Należy określić wielkość rodziny pszczelej oraz liczbę 
przestrzeni zajętych przez pszczoły, które będą leczone, a następnie wybrać wymaganą 
ilość produktu. Należy zastosować następujący schemat dawkowania wg tabeli: 

Zalecenia dla prawidłowego podania:
ProduktProdukt należy stosować przede wszystkim w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół 
(późnym popołudniem, wieczorem). Aby uniknąć przedawkowania produktu VarroMed   
u poszczególnych pszczół, należy starać się równomiernie rozprowadzić produkt                 
na pszczoły, szczególnie w kłębie zimowym. Nie należy stosować produktu VarroMed          
w okresie pożytku nektarowego ani wówczas, gdy w ulu znajdują się plastry z miodem. 
Przed zastosowaniem należy ogrzać produkt do temperatury wynoszącej od 25°C               
do 35°C, a następnie dobrze wstrząsnąć. 
PrzedPrzed podaniem zaleca się usunięcie mostków woskowych między górnymi listewkami 
ramek. Nie należy podnosić ramek w czasie podawania produktu i mniej więcej przez 
tydzień po ostatnim cyklu leczenia. Aby ustalić poziom inwazji roztoczy w ulu, należy 
kontrolować śmiertelność roztoczy: należy monitorować osypane roztocza na wkładce 
dennicowej ula przed pierwszym cyklem leczenia, a następnie maksymalnie 6 dni
popo każdym cyklu leczenia. Należy przeprowadzić jednoczesne leczenie wszystkich rodzin 
pszczelich znajdujących się w danym miejscu, aby zminimalizować ryzyko ponownej 
inwazji roztoczy.  

Interakcje z innymi produktami leczniczymi:
Nieznane. Unikać jednoczesnego stosowania innych produktów roztoczobójczych.

Okres karencji: 
Miód: 0 (zero) dni. 

Specjalne ostrzeżenia: 
ProduktProdukt VarroMed należy stosować w ramach zintegrowanego programu walki         
z warrozą. Skuteczność badano w ulach, w których wskaźnik inwazji roztoczy był 
niski do umiarkowanego. 

Okres ważności:
Produktu zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Po pierwszym otwarciu opakowania 
bezpośredniego: 30 dni. 

Rodzaj opakowania bezpośredniego: 
PudełkoPudełko tekturowe zawierające butelkę z HDPE z kroplomierzem (LDPE) i nakrętką 
(z zabezpieczeniem z identyfikacją otwarcia). Butelka wyposażona jest w podziałkę. 
W pudełku znajduje się 1 butelka zawierająca 555 ml zawiesiny. 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: 
BeeVital GmbH, Wiesenbergstrasse 19, 5164 Seeham, AUSTRIA. 

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie UE: 
ZarejestrowanyZarejestrowany we wspólnotowym rejestrze produktów leczniczych pod 
numerem: EU/2/16/203/001-002. Kod ATC vet: QP53AG30. 
Szczegółowe informacje są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji 
Leków: www.ema.europa.eu. Informacje dot. leku zostały zamieszczone
na opakowaniu produktu i w ulotce przylekowej. Produkt leczniczy weterynaryjny 
wydawany bez przepisu lekarza – klasyfikacja OTC.

Lek podlega
refundacji

Lek dostępny
także w sklepach
pszczelarskich

www.vet-animal.pl

Przykładowa aplikacja
leku VarroMed w ulu.



Dostępne
w sklepach
pszczelarskich!

NATURALNE WSPARCIE PSZCZÓŁ

www.vet-animal.pl

Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

3400 zł

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

ZASTOSOWANIE:
Zestawienie poszczególnych składników działa jak  
biostymulator i podany w syropie cukrowym lub cieście
korzystnie wpływa na rodzinę pszczelą. Zastosowany           
w okresie niedoboru pyłku lub niewystarczającej ilości 
pierzgi (np. wiosną) stymuluje rodzinę pszczelą
dodo spodziewanego rozrastania populacji (efektywne 
czerwienie matki) i wzmocnienia pszczół.

2800 zł
4800 zł
12800 zł

200 ml

2 l

NOWE OBJĘTOŚCI

500 ml



www.vet-animal.pl

NOWE OBJĘTOŚCIWydajność
200 ml – do 66 litrów syropu,
500 ml – do 166 litrów syropu

Wydajność
500 g – do 50 litrów syropu,
4 kg – do 400 litrów syropu

5800 zł
11600 zł

200 ml

500 ml

5600 zł
CENA
PROMOCYJNA

5600 zł
34800 zł

500 g

4 kg

NOWOŚĆ



Wkładka dennicowa pokryta jest warstwą nietoksycznego kleju ułatwiającą przyklejenie się martwych
roztoczy w celu ich policzenia i oszacowania poziomu porażenia rodziny pszczelej lub w celu sprawdzenia
poziomu osypu po zastosowanym leczeniu.

Po odklejeniu warstwy zabezpieczającej klej wkładkę należy umieścić
u dołu ula warstwą klejącą do góry (w szufladzie pod osiatkowaną dennicą).
Kratka nadrukowana na arkuszu o wymiarach 10 x 10 cm
ułatwia liczenie osypu.ułatwia liczenie osypu.

INVERTOFIX TO PIERWSZY NA RYNKU PRODUKT ZAWIERAJĄCY BEZPIECZNE
ENZYMY DO PRZEROBIENIA CUKRU W SYROP INWERTOWANY

WKŁADKA DENNICOWA JEST POMOCNYM NARZĘDZIEM
DO KONTROLI OSYPU WARROZY

Dostępne
w sklepach
pszczelarskich!

NATURALNE WSPARCIE PSZCZÓŁ

Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

4500 zł

NOWOŚĆ
NA RYNKU
EUROPEJSKIM

www.vet-animal.pl



Oferta produktów dla pszczół
Pszczelarstwo Zgodne z Naturą!

NATURALNE WSPARCIE PSZCZÓŁ

Bezpieczny, skuteczny i prosty w użyciu!
Pomocny w każdej pasiece!

ZASTOSOWANIE: B401 zabezpiecza ramki ulowe podczas magazynowania. Chroni integralność  
drewnianych ramek z suszem woskowym. Produkt nie zostawia pozostałości w wosku i miodzie.  
Nadaje się do stosowania w pasiekach ekologicznych (Rozporz. Rady nr 2092/91/EWG).

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Stosować w formie oprysku,
popo miodobraniu, przed magazynowaniem ramek. Należy przygotować 5% roztwór (np. 10 ml 

B401 wymieszać z 200 ml wody niechlorowanej). Przygotowanym roztworem obustronnie 

opryskać ramki.

OBJĘTOŚĆ NETTO: 120 ml, 1000 ml. Produkt pielęgnacyjny.

Dostępne
w sklepach
pszczelarskich!

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.



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!


