
Апівароль 
 

 

Фумігаційні таблетки для медоносних бджіл 

Якісний та кількісний склад активних субстанцій 

Амітраз - 12,5 мг/ таблетка  

Показання до застосування 

Діагностика і боротьба з вароатозом бджіл.  

Протипоказання 

Не здійснювати обробки бджіл димом при температурі нижче +10 °С. 

Побічні реакції 

При неправильному способі застосування личинки можуть загинути. 

Обробка димом може викликати посилену рухливість бджіл. 

Про наявність побічних реакцій після застосування цього продукту або при наявності будь-

яких тривожних симптомів, не вказаних у інформаційному листку (у тому числі також 

симптомів у людини в результаті контакту з препаратом) необхідно повідомити 

компетентного ветеринарного лікаря, відповідальну організацію або Управління реєстрації 

лікарських препаратів, медичних виробів та біоцидних продуктів. Бланк повідомлення слід 

скачати з веб-сайтуhttp://www.urpl.gov.pl (Відділ ветеринарних лікарських продуктів). 

Гатунки тварин, для яких призначений препарат 

Медоносна бджола.  

Дозування і спосіб застосування 

Одна таблетка містить одну лікувальну дозу, яка вистачає для одноразової обробки димом 

бджолиної сім’ї. 

Рекомендації щодо правильного застосування 

Апіварол діє виключно на сапрофітів Varroa destructor, які паразитують на 

зовнішніх покривах бджіл. 

Не знищує паразитів та його форм у різних стадіях розвитку, що знаходяться на запечатаних 

личинках. Найкращі результати у боротьбі з вароатозом можна отримати при проведенні 

двох обробок димом навесні та двох або трьох восени (з проміжком в 4-6 днів), коли у 



вулику знаходиться найменша кількість запечатаних личинок. Під час медоносного сезону 

боротьбу з паразитами належить здійснювати шляхом вирізання комірок з запечатаними 

личинками. 

Обробку димом необхідно здійснювати ввечері після закінчення льоту бджіл. Одна таблетка 

містить одну лікувальну дозу, що вистачає на одну обробку димом бджолиної сім'ї. Треба 

взяти таблетку щипцями і запалити, якщо виникне полум'я – здмухнути його. Жевріючу 

таблетку покласти на вузький (3-4 см) пасок густої металевої сітки або на спеціальним чином 

вигнутий дротяний подавач, що спрощує доступ повітря до таблетки. Жевріючу таблетку 

разом з сіткою ввести до вулика через льоток і розмістити її на днищі під стільниками. 

Закрити льоток на 20 хвилин. Потім відкрити льоток і перевірити, чи таблетка згоріла. Якщо 

таблетка не згоріла – повторити операцію. При проведенні діагностики вароатозу необхідно 

провести описану вище операцію, поклавши попередньо на дні вулика аркуш паперу, 

змащений рослинним жиром. Через годину від початку обробки димом треба вийняти аркуш 

паперу і перевірити наявність  на ньому паразитів. 

Період  виведення 

Не застосувати в період вироблення меду, призначеного для людей. 

У зв’язку з тим, що амітраз може проникати у мед, лікування восени слід здійснювати після 

усунення запасів меду з сім’ї, яка піддається лікуванню. 

Особливі заходи безпеки при зберіганні і транспортуванні. 

Зберігати у місцях, недоступних для дітей. 

Зберігати при температурі до нижче 25°С. Зберігати у щільно закритому контейнері для 

захисту від світла і вологості. 

Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці. 

Особливі остереження та заходи безпеки, якщо це необхідно 

Дія амітразу на організм людини не була докладно досліджена. Щоб уникнути вдихання 

диму, необхідно здійснювати операції в захисній масці. 

У випадку, якщо після застосування препарату спостерігаються тривожні симптоми, такі як 

блювання, порушення сердечної діяльності або порушення з боку нервової системи, 

необхідно негайно звернутися до лікаря і показати лікарю інформаційний листок або 

упаковку. 

Особи, що знають про те, що в них гіперестезія на будь-яку із складових частин апіваролу, 

повинні уникати контакту з препаратом. 

Під час виконання операції не їсти, не пити і не палити. 

Після операції вимити руки. 

Застосування (спалення у вулику) більшої кількості таблеток, ніж це рекомендується, може 

викликати надмірне збудження бджіл. 

Особливі заходи безпеки при утилізації невикористаних ветеринарних лікарських 

засобів або відходів цих засобів 

Амітраз токсичний для риби, необхідно слідкувати за тим, щоб продукт не попав у водойми. 

Препарат не належить утилізувати в каналізацію або на смітники. 

Про методи утилізації непотрібних препаратів слід довідатися у ветеринарного лікаря. Вони 

допоможуть краще здійснювати захист навколишнього середовища. 



Інша інформація 

Розмір упаковки – 25 таблеток. 

Для отримання необхідної інформації про цей ветеринарний лікарський препарат слід 

звернутися до відповідальної організації.  

Назва та місцезнаходження відповідальної організації та виробника, відповідального за 

випуск серії, якщо це різні організації 

ТОВ «БІОВЕТ-ПУЛАВИ» 

вул. Арцюха, 2, 24-100 м. Пулави 

тел./факс: (081) 886-33-53, тел. (081) 888 91 00,  

mail:  seretariat@biowet.pl 
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