APILIFE VAR
trak za þebeljo družino za medonosne þebele

1.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA
DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V
EGP, ýE STA RAZLIýNA
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
CHEMICALS LAIF s.r.l.
V.le dell’Artigianato n° 13
35010 Vigonza (PD), Italia
tel. (049) 626281 - faks (049) 628501 - e-pošta: info@chemicalslaif.it
Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:
CHEMICALS LAIF s.r.l.
Via Roma n° 69, 36020 Castegnero (VI), Italy
2.
IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI
APILIFE VAR trak za þebeljo družino za medonosne þebele
3.
NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UýINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN
En trak za þebeljo družino vsebuje:
Zdravilne uþinkovine:
timol
8,00 g;
eteriþno olje evkalipta 1,72 g;
kafra, racemna
0,39 g;
levomentol
0,39 g;
Pomožne snovi: ekspandirana fenolna smola
4.
INDIKACIJA(E)
Zdravljenje varoze, ki jo povzroþa Varroa destructor
5.
KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljajte med þebeljo pašo, da se prepeþi možen pojav priokusa v medu.
Ne uporabljajte, kadar najvišja dnevna temperatura presega 30°C.
6.
NEŽELENI UýINKI
Možno je, da þebele premaknejo hrano, ki se nahaja pod trakom.
Uporaba zdravila pri temperaturah, ki presegajo 30°C, lahko poveþa stres in smrtnost odraslih þebel in zalege .
Možno je, da je þebelja družina v obdobju zdravljenja rahlo vznemirjena.
ýe þebele med zdravljenjem krmimo, se lahko opazi manjša poraba krmila.
ýe opazite kakršne koli resne stranske uþinke ali druge uþinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo,
obvestite svojega veterinarja.
7.
CILJNE ŽIVALSKE VRSTE
Medonosne þebele (Apis mellifera)
8.
ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAýIN UPORABE
ZDRAVILA
Odmerjanje: 1 trak na vsakih 7 dni za vsak panj; za celoten postopek zdravljenja 4 trakovi za vsak panj.
Zdravljenje je treba opraviti enkrat letno.
Naþin dajanja zdravila: iz vreþke potegnite en trak in ga namestite v enega izmed štirih kotov nad panjem, proþ
od zalege , ki se nahaja v središþu panja. Panj znova pokrijte in pustite, da zdravilo deluje 7 dni. Zdravilo se
lahko uporablja tudi v AŽ panju. Trak lahko uporabite tudi tako, da ga razrežete na 3-4 manjše kose in jih
namestite v kote panja. Ta postopek ponovite štirikrat zapored. Ob koncu zdravljenja odstranite morebitne
ostanke. Uporaba zdravila v panjih z veþ nakladami ni priporoþljiva; verjetno je, da uþinkovitost zdravila ne bi
bila zadostna.
Naþrt celovitega zdravljenja: Uþinek zdravila se lahko med þebeljimi družinami razlikuje zaradi neenakih
okoljskih dejavnikov (okoljski dejavniki povezani s krajem in podnebnimi razmerami, temperatura, genetika in
stopnja naselitve škodljivih organizmov, ponovna naselitev, populacija þebel, odpornost panja, zalege in
umrljivost þebel itd.). To zdravilo naj bi se zato uporabljalo kot eno od zdravil pri naþrtu integriranega zatiranja
škodljivcev. Pri tem je potrebno redno spremljati padec pršic. ýe je v obdobju 14 dni od zakljuþka zdravljenja z
zadevnim zdravilom povpreþen padec pršic za posamezno družino veþ kot ena na dan, je potrebno to družino
ponovno izpostaviti dodatnemu zimskemu ali spomladanskemu zatiranju varoze (po možnosti z drugo zdravilno
uþinkovino).

9.
NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA
Ni smiselno.
10.
KARENCA
Med: 0 dni
Ne uporabljajte med þebeljo pašo, da se prepeþi možen pojav priokusa v medu.
11.
POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
Shranjujte nedosegljivo otrokom
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C
Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku
Zašþitite pred neposredno sonþno svetlobo
Zdravilo ne sme zmrzniti
Shranjujte v originalni ovojnini
12.
POSEBNO(A) OPOZORILO(A)
Uporaba zdravila pri temperaturah, ki presegajo 30°C, lahko poveþa stres in smrtnost odraslih þebel in zalege.
Za veþjo uþinkovitost zdravljenja uporabite zdravilo proti koncu poletja, po odvzemu medu, ko je zalega manjša.
Idealna zunanja temperatura za uþinkovitost zdravila med postopkom zdravljenja je med 20 in 25°C.Zdravilo ni
dovolj uþinkovito, þe je povpreþna zunanja temperatura pod 15°C.
Zdravljenje naj poteka ob odsotnosti satov. Zdravila ne uporabljajte medþebeljo pašo, ampak po odvzemu medu.
V izogib ropanju, moramo vse þebelje družine v istem þebelnjaku zdraviti istoþasno.
Izogibajte se motenju panja. Traku ne namešþajte na sredini panja ali v bližini zalege.
Ne postavite traka blizu krmilnika sladkorja, ker se lahko zmanjša obseg hranjenja.
V hladnih obdobjih uporaba ni priporoþljiva.
Izogibajte se stiku zdravila s kožo in oþmi. Pri stiku s kožo in oþmi lahko povzroþa kontaktni dermatitis in
draženje, ki je bil opažen pri uporabi timola.
Pri rokovanju z zdravilom mora þebelar uporabljati nepremoþljive rokavice in obiþajna zašþitna sredstva.
Po namestitvi traku si roke in predmete, ki so bili v stiku s trakom, umijte z milnico in vodo.
V primeru stika s kožo kontaminirano mesto temeljito sperite z milnico in vodo.
V primeru stika z oþmi temeljito sperite oþi z velikimi koliþinami þiste tekoþe vode in poišþite zdravniško pomoþ.
Ne vdihavajte.
Ne uporabljajte soþasno z drugimi akaricidi.
V primeru prekomernega odmerjanja, kar pomeni namestitev veþjega števila trakov od predpisanega, zdravilo
lahko povzroþi motnje pri þebelah, poveþa njihovo vznemirjenost in jih vodi k spremembam vedenja v obliki
njihovega zapušþanja panja in zadrževanja zunaj njega.
ýe najdete mrtve þebele ali liþinke, odstranite trakove, ki presegajo priporoþeni odmerek.
13.
POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA
ALI ODPADNIH SNOVI, ýE OBSTAJAJO
Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je
treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
APILIFE VAR ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevaren za ribe in druge vodne organizme.
14. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, þe je
smiselno
Samo za živali. Brez Rp-Vet.
15.
DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO
16.
DRUGE INFORMACIJE>
Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.
17. IZDELOVALýEVA ŠTEVILKA SERIJE
Serija: {številka}
18. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA
EXP: {mesec/leto}
Rok uporabnosti po prvem odpiranju stiþne ovojnine: vsi trakovi v odprti vreþki morajo biti takoj uporabljeni.
Številka dovoljenja za promet: MR/V/0406/001
Velikost pakiranja: Vreþka vsebuje dva trakova.





