API LIFE VAR® CR
A.U.V.
Állatgyógyászati készítmény.
Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra!
TÖRZSKÖNYVI SZÁM 12/1998. FVM
HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE
Timol (kristályos)
74,08 %
Eukaliptusz
16,00 %
Kámfor (kristályos)
3,70 %
Mentol (kristályos)
3,70 %
VIVŐANYAGOK vas-alumínium-magnézium szilikát ad 100,00 %
CÉLÁLLATFAJ Házi méh.
JAVALLATOK
Az Api Life Var A.U.V. készítmény természetes hatóanyagokat tartalmazó lapok formájában ház méh Varroa
jacobsoni fertőzöttségének kezelésére, illetve megelőzésére szolgál.
ADAGOLÁS
Áttelelő atka esetén márciustól május közepéig, majd ezt követően a nyár folyamán, ősz elején ajánlatos a
használata. Kaptáronként 2 lapka (egyenként 4 részre darabolva) alkalmazása ajánlott, az első 4 részre tört lapkát
behelyezzük, majd mintegy 7-10 nap időintervallum különbséggel a második négy részbe tört lapkát alkalmazzuk
a léputcák fölé helyezve. Takarás alkalmazása ajánlott. A lapok esetleges maradványait a kezelés végén távolítsuk
el.
ALKALMAZÁS MÓDJA Méhkaptárban.
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Méztermelési időszakon kívül alkalmazzuk a szert! Kerüljük el a fosztogatás veszélyét, nagy létszámú családok
létrehozásával! Ne használjuk a szert folyamatban lévő rablás idején! Magas, 30˚C-os hőmérséklet esetén
szoktassuk a méheket a szer illatanyagához, méghozzá úgy, hogy a kezelést megelőzően 1 nappal helyezzünk egy
darabot a kaptárba! Még az eljárás megkezdése előtt gondoskodjunk az esetleges királynő-cseréről!
Kerüljük a belélegzését, illetve a bőrrel és szemmel történő érintkezést!
Timol, eukaliptusz, kámfor vagy mentol iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a szerrel való érintkezést!
A szer előkészítése, használata során védőkesztyű viselése kötelező!
A kezelést akkor kell elvégezni, amikor kevés sejt van a kaptárban!
ELLENJAVALLATOK Nem ismeretesek.
MELLÉKHATÁSOK Nem ismeretesek. Ha egyéb, nem kívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő
állatorvost!
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ Nulla nap.
FORGALOMBA HOZATALRA VONATKOZÓ TILALMAK Szabadon forgalmazható.
TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Szobahőmérsékleten (15 – 25 ˚C között) tárolandó.
Eredeti csomagolásban, fénytől, nedvességtől, napfénytől védve!
Élelmiszerektől, takarmánytól, italtól és azok tárolóedényeitől tartsuk távol a terméket!
KISZERELÉS 2 lapka/zacskó, 100 zacskó/kartondoboz.
GYÁRTÓ
Chemicals Laif S.r.l. V.le dell’Artigianato n.13
35010 Vigonza (PD), Olaszország
FORGALMAZÓ MAGYARORSZÁGON
Erista Kft.
(www.erista.hu) 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.
Tel: 06-96 506-911

