
AMITRAZ 500 mg
Promotor L 47+ ВИТАМИНИ & АМИНОКИСЕЛИНИ 
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Подходящата комбинация



Apitraz® е ветеринарномедицински продукт, разработен от Laboratorios Calier S.A., за 
лечение на външни паразитози при медоносни пчели, причинени от Varroa destructor (Apis 
melífera)1.

Всяко многослойно саше съдържа 10 бели, правоъгълни, пластмасови ленти, с двустранна 
маркировъчна линия. Това позволява по-лесно боравене и поставяне в кошера на лентата, 
съдържаща 500 mg amitraz1. 

30 x 4 cm25 x 4.8 cm

Varroa destructor е паразит, който уврежда пчелите, като се храни с тяхната 
хемолимфа, което нарушава защитните механизми на тялото, и действа 
като вектор на вируси.  Това води до сериозни патологични нарушения и 
предразполага към други сериозни заболявания, които  могат да увредят 
или унищожат пчелните семейства. Трябва винаги да третираме кошерите 
си срещу вароатоза, за да ги предпазим и да избeгнем инвазията в околните 
кошери.

Диагностиката на вароатозата е необходима за установяване на степента 
на инвазия на пчелните семейства и предприемане на подходящо 
лечение, в зависимост от сезона, количеството на пилото в колонията и 
диагностичния метод.

При висока степен на инвазия, нормалните физиологични процеси в 
колонията са застрашени и трябва да пристъпим към лечение, но не винаги 
можем да спасим кошера, което зависи от силата на пчелното семейство.

При степени на инвазия над 3% при възрастните медоносни пчели, 
трябва да третираме незабавно, защото кошерът е сериозно застрашен.

Varroa destructor е истинска чума за пчелите и пчеларите в повечето страни 
по света. Контролът на заболяването е въпрос от световно значение за 
пчеларската промишленост.

 

Вароатоза

LAYENS

DADANT

LANGSTROTH

• Лентите са специално проектирани за всеки тип кошер:

• Дълга лента (30 cm дължина): Кошери тип Layens и Dadant.

• Къса лента (25 cm дължина): Кошери тип Langstroth.

Apitraz®: Перфектната лента за всички видове кошери

Amitraz 500 mg
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Apitraz®: Перфектната лента за всички видове кошери

Активната субстанция в Apitraz® e amitraz, която може лесно да бъде хидролизирана, с 
което се избягва натрупването на остатъци от нея във восъка и меда. Така се предотвратява 
продължителния контакт с Varroa, избягвайки привикването на паразита към амитраз. По този 
начин се свежда до минимум появата на резистентност.

Apitraz® е съставен от пластмасов полимер, който позволява бавно и продължително 
освобождаване на амитраз по време на цялото лечение.

Амитразът действа само чрез контакт. Трябва да се уверим, че активната субстанция е в контакт 
с Varroa. Следователно трябва да използваме подходящата лента за всеки тип пчелен кошер 
според дължината му.

Винаги използвайте 2 ленти, като се уверите, че достигат до зоната на пилото. Те трябва да 
бъдат отделени една от друга и да обграждат колонията.

Ефикасността е най-добра, когато няма пило.

Ефикасност на Apitraz®

L-форми на

АминокиселиниL-Alanine .....................................................7.4 g 
L-Arginine .................................................8.6 g
L-Aspartic acid......................................10 g
L-Phenylalanine................................. 5.8 g
L-Cystine.................................................. 4.6 g
L-Glutamic acid ........................... 17.8 g 
L-Glycine ............................................... 10.3 g 
L-Histidine ................................................. 1.5 g
L-Isoleucine .......................................... 5.6 g
L-Leucine ............................................... 8.7 g
L-Lysine .................................................... 7.6 g

DL-Methionine ....................... 1.8 g
L-Proline ....................................... 11.8 g
L-Serine .......................................... 12 g
L-Threonine ........................... 6.2 g
L-Tyrosine .................................... 3.1 g
Valine ................................................. 9.3 g

Niacinamide ........................ 16.25 g 
D-Panthenol ............................. 7.5 g
Vitamin B1 ................................. 1.75 g
Vitamin B2 ............................... 2,5 g
Vitamin B6 ............................. 1.125 g
Biotin ................................................. 1 mg

Водоразтворими

Витамини

Увеличава производителността на пчелите.

Подпомага кошера преди началото на цъфтежа.

Действа като заместител на полена в периоди на недостиг.

Стимулира снасянето при пчелните майки, развитието на пилото и увеличава 
добива на мед.

Препоръчва се употребата му през есента, като източник на витамини и 
аминокиселини през зимния период.

Течен допълващ фураж, с много високо съдържание на:

Водоразтворими ВИТАМИНИ и L-форми на АМИНОКИСЕЛИНИ.

 Доказана 

ефикасност

над

+98%
2,3,4

Състав в 1 литър:

photograph courtesy of  Trinidad Capilla
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Увеличава производителността на пчелите.

Стимулира снасянето при пчелните майки и развитието на 
пилото.

Подпомага кошера преди началото на цъфтежа.

Действа като заместител на полена в периоди на недостиг.

Подпомага ранното развитие и увеличава добива на мед.

Перфектната лента за всеки тип кошер.

По-голям размер, който позволява ефективно 
освобождаване на активната субстанция.

Готова за употреба и удобна за поставяне лента.

Отлична ефикасност.

Безвреден за пчелите продукт.

Състав: Всяка лента съдържа: Активна субстанция: Amitraz 500 mg.
Терапевтични показания: Лечение на външни паразитози, причинени от Varroa destructor, чувствителни на amitraz.
Видове животни, за които е предназначен ВМП: Медоносни пчели – Apis mellifera.
Доза и начин на приложение: За употреба в пчелни кошери. Използвайте две ленти на кошер, като закачите всяка от тях между две рамки на хранителните магазини на кошерите. 
Поставете лентите между рамките там, където пчелите са най-подвижни. Закачете лентите по такъв начин, че да осигурите на пчелите свободен достъп до двете им страни, като 
същевременно запазите необходимото пространство за пчелите. При кошери тип Dadant, поставете едната лента между третата и четвъртата пчелна пита, а другата поставете между 
седмата и осмата пчелна пита. При кошери тип Layens, поставете едната лента между петата и шестата пчелна пита, а другата поставете между деветата и десетата пчелна пита. Лентите 
трябва да бъдат премахнати след 6 седмици. Лентите не трябва да се режат. 
Предпазни мерки при употреба и график на приложение: 
Продуктът трябва да се използва, когато количеството на пилото е ниско в сравнение с пиковите нива. Продуктът трябва да се прилага, когато пчелите все още са активни, т.е. преди 
пчелите да формират зимен клъстер, точното време за което може да варира между различните климатични зони. Поради това, преди прилагането на продукта, трябва да се вземат под 
внимание количеството на пилото и климатичните условия. 
Лиценза за употреба №  0022-2742

Apitraz® 500 mg ленти за пчелни кошери за медоносни пчели
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