ВАРАТРАЗ
Склад:
1 мл антипаразитарного розчину містить:
Amitraz ‐ 150 мг, допоміжні речовини (алкілбензолсульфонат, триетаноламін, Полісорбат 80,
ізопропіловий спирт, Xilen) ‐ 100 мг
Показання до застосування:
VARATRAZ рекомендується для лікування вароатозу у бджіл. Він використовується за допомогою
фумігації через вічко, на всі вулики, протягом усього активного сезону. Найефективніше лікування ‐
восени, коли у вуликах немає розплоду. Перша процедура лікування проводиться навесні і
повторюється через 10 днів. Наступна обробка проводиться після вилучення акацієвого меду, і
потім після вилучення липового меду. Наступна процедура лікування проводиться в серпні, після
збору меду соняшнику. Восени проводяться три процедури кожні 7‐10 днів. Щоб переконатися,
що кліщ варроа не залишився у вуликах, дуже важливо, щоб принаймні остання осіння обробка
була виконана у відсутності розплоду.
Обробка проводиться тільки при температурі вище 12 ° C (рекомендований температурний
діапазон для 14‐18 ° C), і коли бджоли не рояться. Лікування застосовується, коли більшість бджіл
знаходяться в вулику (вранці або в сутінках).
Дозування і спосіб застосування:
Продукт (в рідкій формі) забирається піпеткою, з якої капається на картонну стрічку з рівною
відстанню між краплями.
‐ багатокорпусний вулик (Рута): 5,5 ‐ 6 мг / один корпус вулика
2 краплі / один корпус вулика;
‐ вулик Дадан: 8,5 ‐ 9 мг / один корпус вулика
3 краплі / один корпус вулика;
‐ горизонтальний вулик: 14,25 ‐ 15 мг / один корпус вулика
5 крапель / один корпус вулика.
Якщо сім'ї були зібрані на зимівлю і розділені перегородкою, то кількість використовуваного
VARATRAZ буде наступним:
‐ багатокорпусні вулики (Рута): 2,5 ‐ 3 мг / половина вулика; 1 крапля / половина вулика;
‐ вулик Дадан: 5,5 ‐ 6 мг / дві третини вулика; 2 краплі / дві третини вулика;
‐ горизонтальний вулик: 8,5 ‐ 9 мг / половина корпусу вулика; 3 краплі / половина корпусу вулика
Якщо в горизонтальному вулику є два сімейства, кожному треба застосувати 3 краплі VARATRAZ.
Для повного спалювання картонній смужки, смужку треба зігнути по довжині або скласти
«віялом». Картонну смужку слід підпалити з обох кінців, вставити (без полум'я) у вулик через
льоток, який треба негайно закрити на максимум 15 хвилин.
Запобіжні заходи:
VARATRAZ слід використовувати тільки для лікування вароатозу у бджіл. Не застосовувати з
іншими протипаразитарними засобами. Чи не збільшувати кількість крапель VARATRAZ в
порівнянні з запропонованими дозами, не збільшувати час закриття льотку, дотримуватися
температурного режиму, інакше порушення даних умов може привести до отруєння бджіл.
Мед, зібраний під час лікування за допомогою VARATRAZ, не можна вживати.
Умови зберігання:
Зберігати в оригінальній, добре закритій упаковці в сухих приміщеннях, при температурі від + 15 °
C до + 25 ° C, далеко від відкритого вогню і прямого сонячного світла.
Термін придатності упакованого і не відкритого засобу: 2 роки.
Термін придатності після першого відкриття упаковки: 12 місяців.
Упаковка:
Пляшки з коричневого скла з запобіжної пробкою і піпеткою, з 10 мл антипаразитарного розчину,
50 картонних смужок для фумігації, листівка з інструкцією по використанню.

