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BIJSLUITER/ETIKET VOOR:

APILIFE VAR bijenkorf strip voor honingbijen

1.  HOUDER  VAN  DE  VERGUNNING  VOOR  HET  IN  DE  HANDEL
BRENGEN
CHEMICALS LAIF S.P.A.
V.le dell’Artigianato nr. 13, 35010 
Vigonza (PD), Italië
Tel. +39 049 626281 – Fax +39 049 628501

NAAM  EN  ADRES  VAN  DE  VERGUNNINGHOUDER  DIE  VOOR  DE
BATCHVRIJGAVE VERANTWOORDELIJK IS
CHEMICALS LAIF S.P.A.
Via Roma nr. 69, 36020 Castegnero (VI), Italië
Tel. +39 0444 730289 – Fax  +39 0444 730295 e-mail: info@chemicalslaif.it

2. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL VOOR DIERGENEESKUNDIG
GEBRUIK  
APILIFE VAR bijenkorf strip voor honingbijen

3.  VERKLARING  VAN  DE  ACTIEVE  BESTANDDELEN  EN  ANDERE
INGREDIËNTEN 
Iedere bijenkorf strip bevat:
Actieve bestanddelen: Thymol 8,00 g; Eucalyptusolie 1,72 g; Kamfer racemisch 0,39
g; Levomenthol 0,39 g;
Vulstoffen: fenolhars schuim.

4. GEBRUIKSAANWIJZING 
Behandeling van varraose veroorzaakt door Varroa destructor.

5. CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken tijdens de honingdracht om de smaak van de honing niet te bederven.
Niet gebruiken als de temperatuur overdag hoger dan 30°C is.

6. BIJWERKINGEN
De bijen kunnen het voedsel direct onder de strip vandaan verwijderen.
De behandeling bij  temperaturen  hoger  dan 30°C kan stress en mortaliteit  van de
volwassen bijen en het bijenbroedsel veroorzaken.
De kolonie kan tijdens de behandeling onrustig zijn.
Als de behandeling tijdens het voeden plaatsvindt is het mogelijk dat minder voedsel
wordt geaccepteerd.
Indien  u  ernstige  bijwerkingen of  andersoortige  reacties  vaststelt  die  niet  in  deze
bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET GENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Honingbijen (Apis mellifera)

8. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING
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Dosering:  iedere 7 dagen 1 strip per bijenkorf, complete behandeling 4 strips per
bijenkorf. De behandeling eenmaal per jaar verrichten.
Toediening:  neem voor de behandeling een strip uit het zakje en plaats deze in een
van de vier hoeken boven de honingraten, en buiten het bereik van het bijenbroedsel
in het midden van de bijenkorf. Sluit de bijenkorf af en laat het product 7 dagen lang
inwerken 
U kunt  de  strip  ook gebruiken door  hem in  3-4 stukjes  te  knippen en de  stukjes
vervolgens in de hoeken van de bijenkorf te plaatsen. Herhaal deze handeling 4 maal.
Verwijder aan het einde van de behandeling de strips die zijn achtergebleven.
Wegens  onbevredigende  resultaten  raden we u  af  om dit  product  te  gebruiken in
bijenkorven met meerdere verdiepingen.

9. ADVIES VOOR EEN CORRECTE TOEDIENING
Niet van toepassing

10. WACHTTIJDEN 
Honing: Nul dagen
Niet gebruiken tijdens de honingdracht om de smaak van de honing niet te bederven

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING
Buiten het bereik en zicht van kinderen.
Bewaren bij maximaal 25°C.
Niet koelen of invriezen.
De zakjes tegen direct zonlicht beschermen.
Vorstvrij bewaren.
De strips in de originele verpakking bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
De behandeling bij  temperaturen  hoger  dan 30°C kan stress en mortaliteit  van de
volwassen  bijen  en  het  bijenbroedsel  veroorzaken.  Gebruik  het  product  voor  de
maximum doeltreffendheid  aan het  einde  van de zomer  na de  honingoogst  als  de
hoeveelheid bijenbroedsel afneemt. Gebruik voor een optimale doeltreffendheid het
product bij een temperatuur van 20-25°C. Het product kan onvoldoende doeltreffend
blijken als de buitentemperatuur lager dan 15°C is. Verricht de behandelingen zonder
de honingkamers. Verricht de behandeling niet tijdens de honingdracht maar pas na
de  honingoogst. Behandel  de  kolonies  in  één  bijenkast  tegelijkertijd  om  roof  te
vermijden.
De bijenkast niet storen. De strip niet in het midden van de bijenkorf of in de buurt
van het bijenbroedsel plaatsen. De strips nooit in de buurt van een voedingsinstallaties
aanbrengen om afname van de voeding te vermijden. De bijenkorven niet bij koud
weer behandelen. Directe aanraking met de huid en de ogen vermijden aangezien de
aanwezigheid van thymol mogelijk dermatitis, huid- en oogirritatie kan veroorzaken.
Tijdens het gebruik waterdichte handschoenen en de standaard beschermende kleding
dragen.
Na het gebruik de handen en het materiaal dat met de strip in aanraking is gekomen
met water en zeep wassen. Bij aanraking met de huid zorgvuldig met water en zeep
wassen. Bij aanraking met de ogen overvloedig met stromend schoon water uitspoelen
en een arts raadplegen. Niet inademen. Niet samen met andere acariciden gebruiken.
De bijen kunnen in het geval van een overdosering van de strips onrustig zijn, meer
stress  en  ander  gedrag  vertonen.  Ze  verlaten  de  bijenkorf  en  blijven erbuiten.  De
overmatige strips verwijderen als u dode bijen of larven vindt.
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13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VERWIJDERING
VAN  ONGEBRUIKTE  GENEESMIDDELEN  OF  EVENTUELE
AFVALPRODUCTEN. 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met
de lokale vereisten te worden verwijderd.
Het product mag niet in het grond- of oppervlaktewater terechtkomen aangezien het
schadelijk voor vissen en andere waterorganismen is.

14.  DE  WOORDEN  "UITSLUITEND  VOOR  DE  BEHANDELING  VAN
DIEREN" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN VAN DE LEVERING
EN HET GEBRUIK, indien van toepassing
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik 

15. DATUM LAATSTE GOEDKEURING BIJSLUITER
Februari 2013

16. OVERIGE INFORMATIE
Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de
lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel
brengen.

17. BATCHNUMMER VAN DE FABRIKANT
Batchnr.:    

18. TENMINSTE HOUDBAAR TOT:
Tenminste houdbaar tot: 
De strips na het openen van het zakje onmiddellijk gebruiken.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE-V426212

Inhoud verpakking: zakje met 2 strips

Vrije aflevering
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