LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/14/0007
Varostop 3,6 mg plāksnītes ievietošanai bišu stropā medus bitēm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Bičiu Austeja
Šaltupio g. 24
29132, Anyksčiai
Lietuva
Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
Primavet - Sofia
Slivnitsa blvd. 211A
Sofia
Bulgārija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Varostop 3,6 mg plāksnītes ievietošanai bišu stropā medus bitēm
Flumethrin

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena plāksnīte satur:
Aktīvā viela:
Flumetrīns 3,6 mg
Gaiši dzeltenas līdz krēmkrāsas skābarža koka plāksnītes piesūcinātas ar flumetrīnu.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Pret flumetrīnu jutīgu ērcīšu (Varroa jacobsoni) ierosinātas varrozes diagnostikai un ārstēšanai medus
bitēm.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot zāles medus ienesuma laikā vai pirms medus izņemšanas.
Nelietot kopā ar citām zālēm, kas paredzētas varrozes ārstēšanai.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Medus bites (Apis mellifera).
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8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai bišu stropā.
Deva:
Vienā bišu saimes stropā iekārt 2 - 4 plāksnītes:
- jaunām un nedaudz invadētām bišu saimēm – 2 plāksnītes,
- vidēji invadētām un stipri invadētām bišu saimēm – 4 plāksnītes.
Ārstnieciskās apstrādes laikā plāksnītes stropā atstāj uz 35 dienām, bet ne ilgāk kā uz 6 nedēļām; pēc
tam tās ir jāizņem. Plāksnītes iekar starp katru otro kāri stropa pirmajā trešdaļā. Plāksnītes izmantojamas
gan pavasara, gan rudens apstrādēm.
Varrozes diagnostikai:
Uz stropa grīdas ieklāj tīru papīru un uz 24 stundām stropā iekar plāksnītes. Pēc 24 stundām papīru
apskatot un atrodot beigtas ērces, apstiprina diagnozi.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Medus: nulle dienas.
Nelietot zāles medus ienesuma laikā vai pirms medus izņemšanas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt sausā vietā. Sargāt no tiešiem
saules stariem.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:
Veterinārās zāles ir jālieto kopā ar terapiju integrētā bišu ērču apkarošanas programmā, kurā regulāri
uzrauga ērču kritumu. Lai novērstu bišu ērču rezistences attīstības risku, pamīšus lietojiet šīs veterinārās
zāles un citu apstiprinātu varroacīdu ar atšķirīgu darbības mehānismu, kad vien iespējams.
Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Lai novērstu atkārtotu invāziju, vienas dravas visas saimes ir jāārstē vienlaikus. Centieties stropus
netraucēt dažas dienas pēc ārstēšanas. Nelietot Varostop, ja ir ievietotas medus kāres.
Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Strādājot ar plāksnītēm, nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.
Pēc plāksnīšu izmantošanas un to lietošanas obligāti jānomazgā rokas. Nepieļaut plāksnīšu saskari ar
medu, kas paredzēts lietošanai cilvēku uzturā.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU
IZNĪCINĀŠANAI
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Izmantotās vai nevajadzīgās plāksnītes iepakot papīrā un izmest atkritumu tvertnē vai sadedzināt.
Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus
organismus.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA

11/2018
15.

CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.
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