HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Bayvarol csík A.U.V.
1.
A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ
AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS
GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft
A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH ,
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Németország
2.
AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE
Bayvarol csík A.U.V.
3.
HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE
1 csík tartalmaz:
Hatóanyag:
Flumethrin
3,6 mg
4.
JAVALLAT(OK)
Mézelő méhek flumetrinre érzékeny Varroa destructor okozta fertőzéseinek diagnosztizálására és
gyógykezelésére.
5.
ELLENJAVALLATOK
Ne használja más varroa ellenes szerrel egyidőben.
Ne használja nosema ellenes szerrel egyidőben.
Nem alkalmazható a hatóanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.
6.
MELLÉKHATÁSOK
Nem ismeretes.
Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel,
értesítse erről a kezelő állatorvost!
7.
CÉLÁLLAT FAJOK
Mézelő méh
8.
ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT
Kizárólag méhkaptárban alkalmazásra!
Jól fejlett, egészséges családok esetében 4 csíkot kell alkalmazni.
Gyenge családok, fiatal és mesterséges rajok, amelyek a lépek kevesebb, mint felét népesítik be, fél
adaggal, azaz 2 csíkkal kezelhetők.
Diagnózis
A csíkok behelyezése előtt a kaptár aljára helyezzünk el atkarács alá egy fehér lapot.
A csíkokat legalább 24 órán át hagyjuk a kaptárban, majd ezután ellenőrizzük a lapon, hogy található-e
rajta Varroa atka. Ha a diagnosztikai kezelés alatt a kezelés előttihez képest nem nő jelentősen a lehullott
atkák száma más termékcsoportba tartozó szer (pl. Perizin) használata javasolt.
Gyógykezelés: A kezelés legalább 15 napig és legfeljebb 6 hétig tarthat, majd a csíkokat el kel távolítani a
kaptárból.

9.

A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A helyes alkalmazásra vonatkozó javaslat
A Bayvarol csíkokat a fiasításos rész közepén, a léputcákban szükséges elhelyezni úgy, hogy a méhek
mindkét felületén közlekedhessenek. Ehhez a csík felső részén található vállakat a megjelölt helyen,
azonos irányba kell hajlítani és a keret felső lécére akasztva lógatni a léputcákba (1. ábra).
Jól fejlett családok esetében amelyekben a fiasítás több kereten található – a kaptár méretétől függően – 2
csík az alsó résznél összekapcsolható (2. ábra).

A legnagyobb hatékonyság akkor várható, ha a Bayvarolt késő nyári időszakban a pergetés után
alkalmazzuk.
A Bayvarol diagnózisra vagy súlyos atkafertőzés esetén, ahol a család túlélése a tét, egész évben
használható.
A felelős méhtartás napjainkban a varroa fertőzöttség rendszeres ellenőrzését igényli a méhészet
reprezentatív részében, valamint a méhészetre egyedileg kidolgozott varroózis kontrolláló programot
(VKP).
10.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
Méz: nulla nap.
11.
KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
25˚C alatt tárolandó. Száraz helyen, fénytől védve tartandó.
Az alumínium tasakot csak közvetlenül a felhasználás előtt nyissa ki.
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!
12.
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)
Bármely atkaellens szerrel szemben kialakulhat rezisztencia az adott szercsaládba tartozó szer kizárólagos
gyakori alkalmazása után.
Felelős gyógyszerhasználat
A piretroidokra való rezisztencia kialakulási esélyének csökkentése érdekében a flumetrint célszerű más
nem piretroid varroa ellenes szerrel egyéni egész éves varroózis kontrolláló program keretében
alkalmazni
A terméknek a használati utasítástól eltérő alkalmazása növelheti a piretroidokra rezisztens atkák
előfordulását.
A csíkokat ne használja több mint 6 hétig és a használt csíkokat ne használja újra, mert ezek a
tevékenységek rezisztencia kialakulását eredményezhetik.
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések
A készítmény használata alatt enni, inni, dohányozni tilos.
A csíkok kézbevétele után, étkezés előtt és munka után mosson kezet.
13.
A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE,
MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)
Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe-, sem a háztartási hulladékba!
Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges
állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.
14.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA
2010. szeptember 21.

15.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Állatorvosi vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.
Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali
engedély jogosultjához:
Bayer Hungária Kft (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Tel: +36 1 487 4100, Fax: +36 1 487 4121
e-mail: allatgyogyszer@bayer.com
Tkv.sz.:2800/1/10 MgSzH ÁTI (5x4 csík)

