
Часті запитання про препарат Апівароль 

1. Чи шкідливий амітраз для бджіл та личинок?  

Амітраз не шкідливий для бджіл та личинок. Вплив на бджолосімю може мати лише сам 

процес обкурювання, що може викликати їх надмірну дратівливість. 

2. Чи потрібно під час обкурювання використовувати маску (яким повинна відповідати 

стандартам) або захисні рукавички?  

3. Які маски найкраще використовувати при обкурюванні, які рекомендовані?  

Так. Ця рекомендація міститься в інструкції.  

Згідно з класифікацією маскових фільтрів з урахуванням властивостей амітразу вказаний 

тип маски: A2P3 або мінімальний AP2  А2 захищає від органічних парів та розчинників з 

температурою кипіння вище 65 * С та частинок (пилу та аерозолів).  

Клас P3: висока продуктивність (проти твердих і рідких частинок, включаючи радіоактивні 

частинки та мікроорганізми).  

4. Чи варроатоз стає більш стійким до активної речовини препарату (біовар, апіварол)?  

Механізм виникнення резистентності до варроа обумовлений метаболічними змінами в 

паразиті (описано гіпотези щодо продукування ферментів, які нейтралізують дію 

акарицидів). Повідомляється про стійкість до флуметрину (байваролу), флувалінату та 

кумафосу, значно менше до амітразу.  

Після перегляду багатьох публікацій за останні кілька років не було виявлено ознак 

зниження ефективності Apiwarol та Biowar. Однак, у разі використання смужок, з огляду на 

довготривалу присутність діючої речовини та можливість контакту паразитів з граничними 

дозами, після кількох років використання можуть з’явитися стійкі покоління. 

 У випадку з амітразом у димі (Apiwarol), після більш ніж 30 років використання в Польщі, не 

спостерігалося появи стійкості. Здається, це пов'язано з: - висока ефективність (паразити, що 

контактують з речовиною, гинуть більш ніж на 90% протягом кількох десятків хвилин) - 

швидке розкладання амітразу до метаболітів та його відсутність спорідненості з воском, а 

отже, у воску немає залишків, лише метаболіти у допустимих концентраціях.  

5. Як часто потрібно міняти діючу речовину, щоб зменшити ризик резистентності до 

речовини?  

6. Коли слід перервати прийом Апіваролу та Біовару, щоб уникнути резистентності? Скільки 

років?  

В основному це стосується смужок (Biowar), і пропонується використовувати один тип 

максимум на 3-4 роки. У разі застосування Апіваролу рекомендоване застосування можна 

продовжувати щороку.  

7. Чи впливає на ефективність використання електричного димаря?  

"Не було істотних відмінностей у боротьбі з варроа з Апіваролом після використання 

електричного димаря та традиційного обкурювання".  

8. Чи слід повторити лікування, якщо не спалено всю таблетку?  



Так, рекомендація є в брошурі. Тобто. знову запаліть таблетку. Як правило, якщо вона 

перестає тліти, це на початку. І це через брак кисню (якщо вхідний отвір занадто щільно 

закритий), або таблетки вологі (при неправильному зберіганні).  

9. Чи можна обробку проводити при температурі нижче 10 С?  

Амітраз працює на контактній основі і мусить дістатися до паразита, щоб його вбити. У разі 

диму з діючою речовиною ця умова виконується, коли всі бджоли знаходяться у вулику і не 

скупчуються. Тому обкурювання слід проводити ввечері при температурі не нижче 10 

градусів.  

10. Скільки часу амітраз залишається у меді?  

З точки зору протипоказань, питання трохи необґрунтоване - не використовувати препарат 

під час виробництва товарного меду.  

Однак пільговий період є важивим. З цим пов’язана концепція MRL. MRL - максимально 

допустимий вміст активної речовини у продуктах, отриманих від тварин, безпечних для 

споживача. Для препаратів з амітразом визначається загальний вміст амітразу та його 

метаболітів у меді, тобто DMA (2,4-диметиланілін), DMF (2,4-диметилфенілформамід) та 

DMPF (N- (2,4- диметилфеніл) - N' -метилформамідин) MRL для амітразу за даними EMEA 

(Європейське агентство з лікарських засобів) визначали на рівні <200 мкг / кг меду. 

Дослідження показує, що навіть п'ять разів (1-2 рази навесні і 3-4 рази восени) обкурювання 

з Apiwarol протягом усього сезону вводить макс. 62,5 мг амітразу, який розщеплюється за 

короткий проміжок часу.  

Так само у випадку з Biowar - невелика кількість амітразу, що виділяється щодня (у сумі 

кілька мг), не накопичується. Такі розраховані дози гарантують, що рівень залишку амітразу 

в меді не буде перевищений при дотриманні рекомендацій.  

Апіварол - 5 -денний пільговий період розуміється як використання продукту не пізніше ніж 

за 5 днів до початку виробництва споживчого меду (тобто момент, коли бджоли принесуть 

нектар, або дата, коли бджіл вивозять на кочівлю) Звичайно, ми лікуємо бджолині сім’ї без 

меду. 

11. Скільки разів і коли (в які місяці) найкраще використовувати Апіварол?  

Скоріше, рекомендація стосується моменту, коли:  

- у нас є сім’я, у якій немає чи мало розплоду  

- у нас немає потреби в товарному меді, або ми виконуємо обробку бджіл, не призначених 

для виробництва меду в цьому сезоні  

- не буде ризику скупчення бджіл (температура вище 10 градусів за Цельсієм) 

- не буде повторного зараження паразитом (останнє «обкурення» перед зимою) 

Узагальнюючи це, ми рекомендуємо: навесні, якомога раніше, навіть у березні і не пізніше 

кінця квітня (пізніше занадто багато розплоду та медоносу)  

осінь - вересень (коли обмежений засів) до листопада - грудня, якщо дозволить погода. 

Найкращі результати досягаються у випадку ізоляції матки на 28 днів та обкурення сім’ї без 

розплоду 2-3 рази.  



Відводки - найкраще, коли ми їх формуємо, і у нас є момент, коли немає  закритого 

розплоду- місяць не має значення.  

12. Чи може застосування апіваролу у вересні викликати роїння через 2 дні?  

Ні. 

До причин рояльного настрою відносяться:  

1. спадкові тенденції бджіл,  

2. перевиробництво молочка в сімї,  

3. надлишок вуглекислого газу у вулику,  

4. герметичність у гнізді та перегрів вулика,  

5. дефіцит феромонів матки,  

6. погодні умови.  

13. Чи окислюється амітраз у таблетках з плином часу? Через який період?  

Амітраз - це речовина, чутлива до світла, температури та вологості. Тому дуже важливо 

правильно зберігати продукт.  

Майте на увазі основні рекомендації, такі як:  

Зберігати при температурі нижче 25 С. Зберігати в щільно закритій тарі для захисту від 

світла та вологи. Не використовуйте цей лікарський засіб після закінчення терміну 

придатності, зазначеного на етикетці Термін придатності після першого відкриття 

контейнера: Апіварол - 24 дні.  

14. Як із спалюванням апіваролу у вуликах із пінополістиролу?  

Перш за все, потрібно захистити запалену таблетку від контакту з пінополістиролом. Ви 

можете використовувати лотки з тонкої сітки або алюміній (вставки)  

15. Чи може паразит успішно відновитися після впливу амітразу? 

 Амітраз є формамідиновим елементом, який діє як антагоніст рецепторів октопаміну, 

викликаючи надмірну стимуляцію октопамінергічних синапсів у кліщів з подальшим 

тремтінням та судомами. Більш того, при сублетальних концентраціях ці компоненти мають 

здатність зменшувати потребу в харчуванні кліщів та гальмувати їх розмноження. Також 

повідомляється, що Амітраз проявляє специфічні властивості видалення кліщів - кліщ 

швидко втягує рот і падає з господаря. Навіть якщо паразит виживе через деякий час після 

впливу амітрази, він більше не зможе розмножуватися. 


