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Zdravilo za rrporabo v veterinarski medicini

THYMOVAR@
15 g timola na traku za debeljodruZino za medonosnedebele

Prvo tretiranje
Takoj ko je le mogodepo zadnji poletni pa5i pri primernih
temperaturah.Po 3 do 4 tednih izrabljenetrakove odstranite.

Drugo tretiranje
Takoj po prvem zdravljenju/tretiranju.
Po 3 do 4 tednih izrablienetrakove odstranite.

Najveija uiinkovitost
Ko so najvi5jednevne temperaturev obdobju zdravljenja
med 20'C in 25"C

Nakladni panj
I naklada
AlbertiZniderlidev
(AZ) panj

Nakladni panj
2 nakladi

ffi
Dadantov panj

Pred uporabo natanino preberite navodilo! 0 tveganju in
neielenih uiinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

Zastopnikza Slovenijo

sl
C) GENERA
GENERA SI d.o.o,
Parmovaulica 53
I 000 Ljubljana,Slovenija

Telephon: +386 I 4364466
Telefaks: +386 1 4364468
E-mail: info@generasi.si

03.20t5

THYMOVAR
l5 g timola na traku za iebeljo druZino za medonosnedebele
THYMOVAR, v obliki trakog vsak vsebuje 15 g timola, ki je
eteriino olje dovoljenov hrani.
Aktivna snov:
Zdravllnaudinkovina:
15g timola
Farmaceltskaoblika:
Trak za debeljodruZino.
Z zdravTlomprepojenaspuZvasta
celuloznakrpica (rumenarezina
velikosti50 x 145x 4,3mm)
INDIKACIIE
Zdrav\enje varoze pri debelah(Apis melliftra), ki jo povzroia
Varroadestructor.
oznakaAIC vet:QP53AX22
KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljajte, kadar
presega30'C.

najviSja

dnevna

temperatura

NEZELENI UEINKI
eebelelahko umaknejohrano direktno izpod name5ienegatraku.
Zalega preblizu panjskega traku (< 4cm) bo prav tako
umaknjena.
Pri zdravljenjuiebel pri temperaturahnad 30 "C, se lahko pojavi
rahla vznemirjenost debeljedruZine in manjii porast smrtnosti
zalegein odraslih debel.
ee iebele med zdradenjem krmimo, se lahko opazi manjia
porabakrmila.
ee opazite kakrSnekoli resne stranskeuiinke ali druge udinke,
ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestitesvojega
veterinarja.
CILJNE ZryETSXNVRSTE
Medonosnadebela(Apismelliftra)
ODMERKI ZA POSAMEZNE ZIVALSKE VRSTE TER POT(I)
INNAEINUPORABE ZDRAVILA
Odmerek:
Vrsta panja

THYMOVAR-trak za debeljodruZino
l. zdravljenje

2. zdravljenje

LR (1 naklada)

I

I

LR (2 nakladi)

2

2

Dadantov panj

I Y2*

I V2"

* Trak razpolovimos Skarjami
Slika 1:
Ustreznanamestitevtrakov pri odprtem panju,gledanood zgoraj.

Nakladnipanj
I naklada
Alberti-Znider5itev
(AZ) panj

Nakladnipanj
2 nakladi

Dadantov panj

NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA
THYMOVAR vsebujetimol, hlapno snov,ki sublimira na zraku
v odvisnosti od temperature.Pri zdravljenju se timol spro5ia
v panju in vzpostavi atmosfero z dolodeno koncentracijo
timolovih hlapov. Ti hlapi so zelo strupeni za pr5ico varoje,
ne dosegajopa koncentracije,ki bi bila Skodljiva tebelam. Za

optimalen nadzor moramo vzdrLevati ustrezno koncentracijo
timolovih hlapovv panju v obdobju Sestihdo osmih tednov.
Temperatura:
Najveija udinkovitost zdravlla je doseZena,ko so najviSje
dnevne temperaturev obdobju zdravljenjamed 20 'C in 25 'C.
Uiinek zdravllase zmanj5a,te med zdravljenjempovpreina temperaturazdrsnepod 15'C.
Ne uporabljajte zdravila
te
zunanja
temperatura
presega 30'C;
Zdravljenje debel pri temperaturah nad 30 "C, lahko vodi do
povedanegastresa,porasta smrtnosti zalegein odraslih debel.
eas zdravljenja:
Najprimernej5i ias za zdravljenje s THYMOVAR-jem je takoj ko
je le mogoie po zadnji poletni padi pri primernih temperaturah.
Zdravimo vse iebelje druZine v debelnjaku, da se izognemo morebitnemu ropanju.
Uporaba:
Pred zdravljenjem s THYMOVAR-jem
iz panja odstranimo
naklado, ki vsebuje med, zapremo tla s trdnim panjskim dnom in
zmanjSamo vhod na normalno velikost.
ee so zunanje temperature primerne in raziirjenost varoje to
omogoia, je priporoiljivo, da pred pridetkom zdravljenja tebele
delno nakrmimo.
Prvo zdravljenje zadnemo z namestitvijo ustreznega Stevila
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
pribliZno 5 mm prostora ter tako izboljSajte izhlapevanje
timola. Ne pokrivajte trakov z raznimi plastitnimi prekrivnimi
folijami.
Po 3 do 4 tednih izrabljene trakove odstranite.
Drugo zdravljenje zadnemo takoj po prvem, tako da postavimo
nove trakove na ustrezna mesta in v ustreznem Stevilu, kot je prikazano na sliki 1. Po 3 do 4 tednih so trakovi zopetizrabljeni, zato
jih odstranimo in tako zakljuiimo drugo zdravljenje.
Hranjenje:
Nikoli ne postavite panjskega traku blizu krmilnika sladkorja,
ker se lahko zmanj5a obseg hranjenja. ee iebelja druZina ob
hkratnem hranjenju in zdravljenju s THYMOVAR-jem priine
stagnirati, jo lahko dokrmimo po kondanem prvem zdravljenju
in pred zaietkom drugega zdravljenja na naslednji nadin:
- Prvo zdradenje kondamo po treh tednih z umikom
izrabljenih trakov
- Krmilnik poloZimo v panj in nakrmimo iebele
- Odstranimo krmilnik in priinemo drugo zdravljenje.
Integr irano zatiranj e iko dljivcev
Uiinek zdravila se lahko med debeljimi druZinami razlikuje
zaradi neenakih okoljskih pogojev (temperautra, ponovna
naselitev Skodljivih organizmov,...). THYMOVAR naj bi se zato
uporabljal kot eno od zdravil pri nadrtu integriranega zatiranja
Skodljivcev. Pri tem je potrebno redno spremljati padec pr5ic.
Prav pri koncu drugega zdrav\enja postavimo v panj kontrolno
plo'6do in spremljamo padec pr5ic v obdobju dveh tednov.
Ponovimo zdravljenje (po moZnosti z drugo aktivno snovjo), ie je
padec priic v panju v povpredju vedji kot ena na dan (zimsko ali
pomladno zatiranje).
KARENCA
Med: Nid dni.
Ne uporabljajte tik pred ali med totenjem medu.
izpostavljene
Satnic z zalego ki
so bile
s THYMOVAR-jem, spomladi ne odstranimo.
DRUGE INFORMACIJE
Samo za Livah.Brez Ro-Vet.
Stevilka dovoljenja za'promet: MR/V/0331/001

zdravljenju

