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INDIKACIJA(E)
Zdravljenje varoze pri
ebelah (Apis mellifera), ki jo
povzro a Varroa destructor.
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NAVODILO ZA UPORABO

SI

THYMOVAR
15 g timola na traku za čebeljo družino za medonosne čebele
1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA
ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA
SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:
Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21, 79540 Lörrach,
Nemčija
2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI
THYMOVAR 15 g timola na traku za čebeljo družino za medonosne čebele
Timol.
3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH
SESTAVIN
THYMOVAR, v obliki trakov, vsak vsebuje 15 g timola, ki je
eterično olje dovoljeno v hrani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke,
ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega
veterinarja.
7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE
Medonosna čebela (Apis mellifera)
8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER
POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA
Odmerek

1. zdravljenje

Pomožna snov:
5,8 g spužvasta celulozna krpica
Farmacevtska oblika:
Trak za čebeljo družino.
Z zdravilom prepojena spužvasta celulozna krpica (rumena rezina velikosti 50 x 145 x 4,3 mm)
4. INDIKACIJA(E)
Zdravljenje varoze pri čebelah (Apis mellifera), ki jo povzroča
Varroa destructor.
oznaka ATC vet: QP53AX22
5. KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljate, kadar najvišja dnevna temperatura presega
30° C.
6. NEŽELENI UČINKI
Čebele lahko umaknejo hrano direktno izpod nameščenega
traku.
Zalega preblizu panjskega traku (< 4cm) bo prav tako umaknjena.
Pri zdravljenju čebel pri temperaturah nad 30° C, se lahko pojavi rahla vznemirjenost čebelje družine in manjši porast smrtnosti zalege in odraslih čebel.
Če čebele med zdravljenjem krmimo, se lahko opazi manjša
poraba krmila.

SI_PriEti_THYMOVAR_20150123_v3.0.indd 2

2. zdravljenje

LR (1 naklada)

1

LR (2 nakladi)

2

2

Dadantov panj

1 ½*

1 ½*

1

* Trak razpolovimo s škarjami
Ustrezna namestitev trakov pri odprtem panju, gledano od
zgoraj.

En trak vsebuje:
Aktivna snov:
15 g timola

THYMOVAR- trak za čebeljo
družino

Vrsta panja

1/
12/
2

1/2
1/2

1

Zalega
11//
2

1

Nakladni panj
Nakladni panj
2 nakladi
1 naklada
Alberti-Žnideršičev
(AŽ) panj

11//
22

/22
11/

Dadantov panj

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA
THYMOVAR vsebuje timol, hlapno snov, ki sublimira na zraku
v odvisnosti od temperature. Pri zdravljenju se timol sprošča v
panju in vzpostavi atmosfero z določeno koncentracijo timolovih hlapov. Ti hlapi so zelo strupeni za pršico varoje, ne dosegajo pa koncentracije, ki bi bila škodljiva čebelam. Za optimalen
nadzor moramo vzdrževati ustrezno koncentracijo timolovih
hlapov v panju v obdobju šestih do osmih tednov.
Temperatura:
Največja učinkovitost zdravila je dosežena, ko so najvišje dnevne temperature v obdobju zdravljenja med 20° C in 25° C.
Učinek zdravila se zmanjša, če med zdravljenjem povprečna
temperatura zdrsne pod 15° C.
Ne uporabljajte zdravila če zunanja temperatura presega
30° C.
Zdravljenje čebel pri temperaturah nad 30° C, lahko vodi do
povečanega stresa, porasta smrtnosti zalege in odraslih čebel.
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Čas zdravljenja:
Najprimernejši čas za zdravljenje s THYMOVAR-jem je
takoj ko je le mogoče po zadnji poletni paši pri primernih
temperaturah. Zdravimo vse čebelje družine v čebelnjaku, da
se izognemo morebitnemu ropanju.

10. KARENCA
Med:
Nič dni.
Ne uporabljajte tik, pred ali med točenjem medu.
Satnic z zalego, ki so bile izpostavljene zdravljenju s
THYMOVAR-jem, spomladi ne odstranimo.

Uporaba:
Pred zdravljenjem s THYMOVAR-jem iz panja odstranimo
naklado, ki vsebuje med, zapremo tla s trdnim panjskim
dnom in zmanjšamo vhod na normalno velikost.
Če so zunanje temperature primerne in razširjenost varoje
to omogoča, je priporočljivo, da pred pričetkom zdravljenja
čebele delno nakrmimo.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Prvo zdravljenje začnemo z namestitvijo ustreznega števila
trakov (kot prikazano na sliki 1) na vrh satnic. Trakovi naj
bodo postavljeni blizu, vendar ne direktno nad odprto ali
zaprto zalego (primerna razdalja > 4 cm).
Panj zaprite tako, da bo med trakom in pokrovom panja
približno 5 mm prostora ter tako izboljšajte izhlapevanje
timola. Ne pokrivajte trakov z raznimi plastičnimi
prekrivnimi folijami.
Po 3 do 4 tednih izrabljene trakove odstranite.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: vsi
trakovi ene vrečke se morajo takoj uporabiti in se ne smejo
hraniti za kasnejšo uporabo.

Hranjenje:
Nikoli ne postavite panjskega traku blizu krmilnika sladkorja,
ker se lahko zmanjša obseg hranjenja. Če čebelja družina
ob hkratnem hranjenju in zdravljenju s THYMOVAR-jem
prične stagnirati, jo lahko dokrmimo po končanem prvem
zdravljenju in pred začetkom drugega zdravljenja na naslednji
način:
- Prvo zdravljenje končamo po treh tednih z
		 umikom izrabljenih trakov.
- Krmilnik položimo v panj in nakrmimo čebele.
- Odstranimo krmilnik in pričnemo drugo
		zdravljenje.
Integrirano zatiranje škodljivcev
Učinek zdravila se lahko med čebeljimi družinami razlikuje
zaradi neenakih okoljskih pogojev (temperautra, ponovna
naselitev škodljivih organizmov,…). THYMOVAR naj bi se
zato uporabljal kot eno od zdravil pri načrtu integriranega
zatiranja škodljivcev. Pri tem je potrebno redno spremljati
padec pršic. Prav pri koncu drugega zdravljenja postavimo v
panj kontrolno ploščo in spremljamo padec pršic v obdobju
dveh tednov. Ponovimo zdravljenje (po možnosti z drugo
aktivno snovjo), če je padec pršic v panju v povprečju večji
kot ena na dan (zimsko ali pomladno zatiranje).
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Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka
uporabnosti, navedenega na vrečki.
12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)
Izogibajte se stiku zdravila s kožo in očmi. Pri stiku s kožo in
očmi lahko povzroča kontaktni dermatitis in draženje.
Pri stiku s kožo: kontaminirano mesto temeljito speremo z
milnico in vodo.
Pri stiku z očmi: temeljito speremo oči z velikimi količinami
čiste tekoče vode in poiščemo zdravniško pomoč.
Pri rokovanju z zdravilom, mora čebelar uporabljati običajna
zaščitna sredstva.
Uporaba odmerkov nad priporočljivimi lahko vodi v
nepredvidljivo vedenje čebelje družine. Pri vhodu v panj
lahko opazimo številne poginule čebele in ličinke (> 20). Za
vzpostavitev normalnega stanja odstranimo presežek panjskih
trakov iz panja.
13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA
ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI
ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi je treba
odstraniti v skladu z nacionalnimi predpisi.
Uporabljeni panjski trakovi in vrečka se lahko zavržejo kot
gospodinjski odpadek.
THYMOVAR ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za
ribe in druge vodne organizme.
14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA
UPORABO
21/10/2014
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Drugo zdravljenje začnemo takoj po prvem, tako da
postavimo nove THYMOVAR trakove na ustrezna mesta
in v ustreznem številu, kot je prikazano na sliki 1. Po 3 do 4
tednih so trakovi zopet izrabljeni, zato jih odstranimo in tako
zaključimo drugo zdravljenje.

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C.
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku.
Zdravilo ne sme zmrzniti.
Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

15. DRUGE INFORMACIJE
Samo za živali. Brez Rp-Vet.
Številka dovoljenja za promet: MR/V/0331/001
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