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Formidol 41 g
proužky do úlu
Reg. č.: 99/051/09-C
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Formidol 81 g
proužky do úlu
Reg. č.: 96/044/14-C

Odparná deska

Proužek je opatřen

je umístěna v regulační

fólii s 5 odpařovacími otvory.

čtyřmi odpařovacími

otvory a závěsným okem.

která je napuštěna 85% kyselinou mravenčí (Acidum formicum).

Dol 94, 252 66 Máslovice

Páry kyseliny mravenčí ničí hlavně foretické roztoče na včelách
a částečně i jejich vývojová stadia pod víčky plodových buněk.

+420 220 940 480

Tím se předchází přemnožení roztočů ve včelstvu.
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Proužky do úlu
Formidol

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Proužky do úlu Formidol jsou tvořeny odparnou deskou,

odparné desky s kyselinou
mravenčí proti roztočům Varroa

+420 734 858 244

Zároveň ničí spory hub Nosema sp. a Ascosphaera apis
na plástech. Stimuluje čistící pud včel. Plod napadený

vhodné pro ekologické zemědělství

zvápenatěním je po aplikaci kyseliny mravenčí včelami
odstraňován intenzivněji.

tlumí i nosemózu a zvápenatění
včelího plodu

Stabilní teplota okolního prostředí zajistí rovnoměrný odpar
léčivé látky z proužků.

Vysoká vzdušná vlhkost odpar léčivé látky snižuje.
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Kde se dozvědět více?
Další informace naleznete na našich webových stránkách

Objednávky:

www.beedol.cz a v příručce Celý rok proti varroáze.

Přihlaste se na náš každoroční kurz Preventivní a léčebné

Gabon
pro ochranu
dlouhověkých včel
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tři aplikace
Varidolu fumigací
nebo aerosolem
odstranění plodu, aby
ošetření bylo účinné
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www.beedol.cz

leciva@beedol.cz

postupy v chovu včel.

očištění a vracení
podložek
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vyšetření zimní
měli
sběr měli
napadané
za 30 dnů
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nátěr M-1 AER
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odstranění posledního
trubčího plodu

tvorba oddělků

monitoring
moučkovým cukrem
nebo ze spadu na dně

Formidol
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Vyhrazený veterinární léčivý
přípravek, k dostání v dobrých
včelařských obchodech.

Formidol 41 g

Ošetření je nejvhodnější provést při denních teplotách
nad 20 °C a pokud nejsou vysoké rozdíly mezi denní
a noční teplotou.
Formidol aplikujte v době, kdy v úlu není med pro lidskou
konzumaci. Ideální doba je po medobraní, případně
v bezsnůškovém období.
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Máte včelstva daleko?

Formidol 81 g
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Monitorujte spad roztočů buď na podložkách, nebo
metodou posypu cukrem.

=

Před aplikací Formidolu omezte velikost česna na 20 cm
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a varroadno překryjte podložkou.

Za vyšších denních teplot aplikujte
ve večerních hodinách.

Vložte do podmetu očištěnou
monitorovací podložku.

Na jedno včelstvo použijte
1 desku.
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Vložte do podmetu očištěnou
monitorovací podložku.
1 nástavek s plodem -1 proužek,
2–3 nástavky s plodem - 2 proužky
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Plásty posuňte tak, aby
se za plodem nacházel
jeden zásobní plást a za
ním vznikla mezera pro
zavěšení proužku
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Umístěte desku orazítkovanou
stranou směrem do úlu.
Ujistěte se, že odparné otvory
směřují přímo do uliček.

Desku v regulačním obalu
vyjměte ze sáčku.
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Pokud proužky použijete
za vysokých teplot nebo u úlů
s malým česnem, hrozí silnější
rozrušení včelstev, včely
se začnou hrnout z česna ven.

Poškození včelstva při silnějším
rozrušení je možno předejít
jednorázovým odvětráním úlového
prostoru nebo zvětšením česna.

Při práci s proužky Formidol
používejte vždy ochranné
pomůcky! Gumové rukavice
a ochranné brýle jsou nezbytností. Kyselina mravenčí
je žíravina a při styku s kůží
způsobí popáleniny.

Dodržujte dávkování a aplikaci podle příbalové informace.
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Z desky se tak rychle odpaří
zbytek účinné látky.
Na druhý den desku vyjměte,
jinak včely desku rozkoušou
a ztíží se Vám monitoring
spadu roztočů.

Po 48 hodinách vyjměte desku
z regulačního obalu a vraťte
ji na původní místo.
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Druhý den sledujte léčebný spad roztočů na podložku. Podle
spadu roztočů uvažujte o opakování léčby. V případě spadu
více než 50 roztočů léčbu po 1 týdnu zopakujte.

V horním nástavku s plodem
vyjměte krajní plást.
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Vyjměte proužek z obalu
a zavěste na laťku, …
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Plod

Zásoby
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proužkem Formidol 81 g
umístěte do mezery …

a uzavřete úl.

Proužek ponechte v úlu po dobu 12 dnů, poté jej vyjměte.
Průběžně sledujte léčebný spad roztočů. V případě spadu více
než 100 roztočů léčbu po 1 týdnu zopakujte.

