HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BIOWAR 500 Amitraz 500 mg/csík háziméhek részére
méhkaptárba lógatható csíkokkal
1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME
VALAMINT AZ EGYES GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS
GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME:
Biowet – Puławy Sp.zo.o.
ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy
Tel./Fax: (081) 886 33 53, Tel. (081) 888 91 00
e-mail: biowet@biowet.pl
2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE
BIOWAR 500 Amitraz 500 mg/csík háziméhek részére, méhkaptárba lógatható csíkokkal
3. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL
Amitraz 500 mg/csík
4. JAVALLAT
Háziméhek Varroa destructor atka fertőzöttségének kezelésére.
5. ELLENJAVALLATOK
Élelmezésre szánt méz termelésekor nem alkalmazható.
6. MELLÉKHATÁSOK
Nem ismertek.
Amennyiben a készítmény használati utasításában nem szereplő nem kívánatos hatást
tapasztal (beleértve az alkalmazó személyeken jelentkező hatásokat) azonnal értesítse
állatorvosát, a forgalmazási engedély jogosultját, aki értesíti az illetékes hatóságokat.
7. CÉLÁLLAT FAJOK
Háziméh.
8. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA
2 csíkot lógassunk be a kaptárba.
- Helyezze a csíkokat a keretek közötti barázdákba, ahol a méhek a legnagyobb aktivitást
mutatják.
- Függessze fel a csíkokat úgy, hogy a méhek mindkét oldalról hozzáférjenek.
- Hagyja bent a csíkokat legalább 6 hétig
- A kezelést minden kaptárban egyidejűleg kell végezni.
- Javasolt kezelési idő: az utolsó mézpergetés után (nyár vége / ősz) és a tavaszi mézharmat
gyűjtése előtt.
- A javasolt kezelési időt és dózist be kell tartani.
- Élelmezésre szánt méz termelésekor nem alkalmazható.
9. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Száraz, fénytől védett helyen, 25ºC alatt, zárt csomagolásban tárolandó.
11. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK
- Kerülni kell az élelmiszerrel történő érintkezést.
- Alkalmazás közben tilos enni, inni, dohányozni.
- A használatot követően szappanos vízzel kezet kell mosni.
- Alkalmazás közben nem érintkezhet bőrrel és szemmel, ezért arcmaszkot kell viselni.
- A csíkok kezelése közben viseljünk védőkesztyűt.
12. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK
KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi
követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.
Az amitráz toxikus halakra és más vízi élőlényekre, ezért nem kerülhet természetes vizekbe.
13. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA
2011. április 11.
14. EGYÉB INFORMÁCIÓK
Kiszerelési egységek: 10 csík
Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!
Vényköteles!
Gyermekek elől gondosan el kell zárni!
Eseti behozatali engedély száma: 02.2/05872/0002/2011

