
Ražots Vācijā. Bayvarol var iegādāties veterinārajās aptiekās un klīnikās.
Izplatītājs Latvijā: Magnum Veterinārija SIA, Rīgā, Ulbrokas ielā 23, bezmaksas tālrunis 80001008.

LIETOŠANA.
Vislielākā efektivitāte sagaidāma, ja Bayvarol Strips 
tiek lietots vēlu vasarā pēc medus ievākšanas. Tomēr 
to var lietot jebkurā gada laikā, lai noteiktu diagnozi vai 
spēcīgas invāzijas gadījumā, lai glābtu saimi. 
Ārstēsanas nolūkos vienam stropam izmanto 
4 plāksnītes, kuras tur atstāj ilgākais uz 6 nedēļām. 
Novājinātām saimēm, atdalītām saimēm un jaunajām 
darba bitēm, kas aizņem mazāk par pusi no 
starprāmīšu telpas, ievieto pusi devas, t.i., 
2 plāksnītes. Lielās saimes, kas aizņem vairākus 
ligzdošanas korpusus, saņem 4 plāksnītes uz 
ligzdošanas korpusu.

Diagnostikas nolūkos plāksnītes ievieto saimē uz 
24 stundām. Pirms to ievietošanas stropa grīdu izklāj 
ar baltu papīru. Pēc 24 stundām papīru apskatot un 

atrodot beigtas ērces, apstiprina diagnozi. Lai samazinātu 
risku izveidoties varru ērcīšu rezistencei pret flumetrīnu, Bayvarol Strips devu nedrīkst 
nepamatoti samazināt, kā arī plāksnītes stropā nedrīkst atstāt ilgāk par ieteicamo 
ārstēšanas periodu!

IEROBEŽOJUMS BIŠU PRODUKTU LIETOŠANAI.
Medum nav nepieciešams ierobežojumu periods, neatkarīgi kurā gada laikā Bayvarol 
Strips ticis lietots. Citus bišu produktus nevajadzētu lietot cilvēku pārtikā ātrāk kā 
nākamajā pavasarī pēc ārstēšanas.

Bezrecepšu veterinārās zāles. Pirms izmantošanas rūpīgi izlasiet zāļu lietošanas 
instrukciju! Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar 
vietējo normatīvo aktu prasībām.

Bayvarol Strips ir bezrecepšu veterinārās zāles, kas 
paredzētas varru ērcīšu (Varroa destructor 
(bij. Jacobsoni) invāzijas diagnostikai un ārstēšanai 
bišu saimēs. Bayvarol Strips iepakojumā ir 20 
plāksnītes. Katra plāksnīte satur 3,6 mg flumetrīna.

ATBRĪVO BITES
NO VARRĀM!



Parazitārā ērcīte Varroa destructor 
ir viens no lielākajiem draudiem 
pasaules biškopībai. Kopš 
1950-tajiem gadiem tā ir 
izplatījusies gandrīz katrā Rietumu 
bišu stropā.

Varru ērcītes rada būtiskus 
bojājumus ne tikai barojoties ar 
bišu hemolimfu, bet arī pārnēsājot 
dažādas vīrusu infekcijas. Ērcīšu 
atstātās brūces var inficēt 
baktērijas vai sēnītes. Šāda 
sekundārā infekcija var radīt 
nopietnus draudus bišu saimes 
veselībai.

Varru mātītes barojas uz bitēm, 
sūcot to hemolimfu. Īsi pirms 
aizvākošanas tās ielien bišu peru 
šūnās, kur barojas ar cirmeņa 
hemolimfu un dēj olas, no kurām 
attīstās jauna varru paaudze. 
Jaunās ērcītes iznāk no šūnas reizē 
ar jauno biti.

Lai izvairītos no varru ērcīšu 
radītiem zaudējumiem, bišu saimēs 
regulāri jāpārbauda parazītu 
klātbūtne un nepieciešamības 
gadījumā jāveic piemēroti 
ārstnieciskie pasākumi. 

Varru ērcītes attīstība ir tieši 
pakārtota medus bites 
dzīvesciklam.
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