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NAVODILO ZA UPORABO 
 
Bayvarol dvojni trak 3,6 mg trak za čebeljo družino 
 
1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER 

IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA 
SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA 

 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom  
Bayer d.o.o. 
Bravničarjeva 13 
1000 Ljubljana 
 
Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij: 
KVP, Pharma –und Veterinär-Produkte DmbH 
Projensdorfet Str, 324, D-24106 Nemčija 
 
2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI 
 
Bayvarol dvojni trak3,6 mg trak za čebeljo družino 
 
3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN 
En trak vsebuje:   

Zdravilna učinkovina: 

 flumetrin 3,6 mg 

4. INDIKACIJA(E) 
 
Za diagnozo in zdravljenje varoze pri čebelah (na flumetrin občutljive vrste Varroa destructor). 
 
5. KONTRAINDIKACIJE 
 
Ne uporabljajte zdravila med pašo.   
Ne uporabljajte sočasno z drugimi pripravki za zdravljenje varoze.                                                          
Ne uporabljajte sočasno s pripravki za zdravljenje noseme. 

6. NEŽELENI UČINKI 
 
Ni znano. 
Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za 
uporabo, obvestite svojega veterinarja. 
 
7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE 
 
Čebele 
 
8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE  

ZDRAVILA 
 
V normalno razvite družine vstavimo štiri  trakove, družinam z zalego in mladim družinam pa 
polovico tega odmerka, t.j. dva trakova. Velikim družinam v panjih z več nakladami vstavimo štiri 
trakove v vsako naklado in to v sredo legla. 
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Diagnoza 

Trakove pustimo v družini 24 ur. Preden vstavimo trakove, na tla položimo kontrolni pladenj z belim 
papirjem, nanj pa postavimo mrežo.  Nato skrbno pregledamo kontrolni pladenj, da bi ugotovili, koliko 
varoj je odpadlo v 24 urah. Če se število mrtvih varoj ne poveča v prvih dnevih zdravljenja, se 
priporoča uporaba drugega razreda akaricidov. 

Zdravljenje 

Trakove pustimo v družinah največ šest tednov in jih nato odstranimo. 

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA 
 
Bayvarol  trakove obesimo med satje v osrednjem delu panja na mejno črto med leglom in vencem 
cvetnega prahu  tako, da se lahko čebele prosto gibljejo po  obeh straneh. Obe oprijemalki na traku  na 
označenem pregibu zapognemo  in pritrdimo na zgornji rob lesenega satnega okvirja. Pri velikih 
družinah z velikim leglom konca dveh trakov lahko povežemo, kar nam omogoča, da ju vstavimo in 
odstranimo iz čebeljih prostorov brez ločevanja prostorov za izleganje. 

Največji  učinek zdravljenja lahko pričakujemo, če Bayvarol vstavimo v poznem poletju po točenju 
medu. Bayvarol lahko uporabljamo tudi v drugem letnem času  za diagnozo ali pri hudih okužbah, če 
je ogroženo preživetje kolonije. 

Odgovorno čebelarstvo v teh dneh zahteva redno preverjanje čebelnjakov redne okužbe z varojo in 
poseben program letnega nadzora proti varoji.    

10. KARENCA 
 
Med: 0 dni 
 
11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Shranjujte nedosegljivo otrokom. 
Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 C. 
Zaščitite pred svetlobo. 
 
12.  POSEBNO(A) OPOZORILO(A) 
 
Ne uporabljajte zdravila med pašo.  
Paraziti lahko razvijejo odpornost na določen razred akaricidov izključno zaradi pogoste rabe le tega.  
 
Vrečke iz folije odprite šele neposredno pred uporabo. 
 
13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO 
 
Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh 
zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO 
 
 
15. DRUGE INFORMACIJE 
 
Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja 
za promet z zdravilom. 
 


