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Natural product
for prophylaxis and
treatment Varroa disease
Forma medicinala de Ecostop este
reprezentatã de benzi plastifiate, de
dimensiunile: 14.50-15.50x5x0.5 cm
fabricate din minerale naturale. Fiecare bandã conþune 5 g de timol ºi 2
ml de ukei de peppermint. Un avantaj
al noii forme farmaceutice create este
acela cã, eliberarea vaporilor de timol
ºi ulei de mentã se bazeazã pe
proprietãþile fizico-chimice ale purtãtorului ºi nu depinde de factorii de
mediu.Astfel, substanþele active se
elibereazã graduak ºi uniform, în contrast cu folosirea directã a timolul;ui ºi
ukeiukui de peppermint, unde evaporarea depinde de o serie de factori, ce
genereazã efecte secundare nedorite
la diferite categorii de albine. Durata
efectivã a prezentei forme medicinale
acoperã dezvoltarea unui ciclu de mite
Varroa jacobsoni, iar mitele care se
maturizeazã, odatãalbinele tinere sunt
de asemenea distruse.
Asfel, prin optimizarea abordãrii farmaceitice a fost creatã o formã medicinalã cu acþiune durabilã a substanþelor
active, rezuktând creºterea eficienþei
timolului ºi a uleiului de peppermint
îmoitruva mitelor Varroa jacobsoni la
albine.

Forma medicinalã de Ecostop propusã apicultorilor asigurã dozarea
exactã ºi o cale convenabilã de
aplicare cu un consum de muncã
minim din partea apicultorului.
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Aplicare:
Folia de împachetare trebuie desfãcutã
ºi banda scoasã imediat înaintea folosirii. Benzile de Ecostop se vor plasa în
camera ramelor, deasupra larvelor.
Dozare:
Depinde de forþa familiei de albine ºi de
gradul de infestare cu paraziþi. 1-3
plãcuþe per familie ºi se vor menþine in
stup timp de 45 de zile.
Acþiune: Cu preparatul “Ecostop”
substanþele active volatile:Thymol ºi uleiul de Menthae Piperithae, incluse în
Ecostop – benzi se elibereazã sub formã
de vapori ºi au un effect medicinal pentru o lungã perioadã de timp.
Vaporii de hymol ºi ulei de Menthae Piperithae au un efect acaricidal împotriva
agentului ce cauzeazã Varrooazele la albine, acarul Varroa.Cu aceste douã
substanþe fumigaþia albinelor nu doar
scoate acarienii , dat creºte durata de
viaþã a albinelor bolnave. Timolul ºi uleiul de l Menthae Piperithae au un effect
ºtbactericidal caracteristic ºi descresc
puternic infecþiile microbiene la familiile
de albune.
Ecostop – benzi este un produs special creat intr-o forma convenabilã, uºor de aplicat,
cu o bunã toleranþã ºi eficacitate înaltã eficacitate a formei farmaceutice, pentru aplicarea de Timol ºi ulei de Menthae Piperitha
împotruva varrooazelor la alnine.
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NOSESTAT - SOLUTIO

Compoziþie: Iodum 4.0 g, acidum formicicum 5.0 g, Glycerinum, Kalii iodidum ºi Tincturã de
Mentã pânã la 100 ml.
Efect: Nosestat este un medicament împotriva nosemozei la albine. Efectul sãu se datoreazã
acþiunii antiseptice a componentelor sale: iodum, kalii iodidum ºi acidum formicicum. Medicamentul conþine substanþe stabilizatoare ºi care îi conferã o aromã ce îl face mai uºor de
acceptat de albine. Nosestat se dizolvã bine în siropul de zahãr.
Indicaþii: Pentru tratamentul ºi profilaxia nosemozei la familiile de albine.
Preparatul Nosestat se aplicã profilactic împotriva nosemozei la albinele bãtrâne, tratamentul
fãcându-se primãvara ºi toamna. Preparatul medicinal se aplicã pentru combaterea cauzelor
(paraziþii nosemozei ºi sporii acestora), în tratarea albinelor bolnave, pentru înlãturarea cauzelor din albine ºi reducerea infecþiei acetora. Mãsurile de combatere a bolii , în cazul bolii,
includ: dezinfectãri, igienã, restricþionarea migrãrii ºi incãlzirea familiilor de albine.
Aplicare ºi dozare: Intern la hranirea cu sirop de zahãr (1:1) sau
miere zaharisitã pastã .
Conþinutul fiolei Nr 1 (80 cm3) ºi Nr 2 (20 cm3) trebuie bine agitate,
apoi,conþinutul fiolei ¹ 2 se adaugã în fiola ¹ 1 ºi se agitã energic pentru omogenizare. omogenizat, as to be well shaked and
than mixed, as contents of phial ¹ 2 has to be added to phial ¹
1. La 1 l sirop de zahãor sau1 kg sau miere zaharisitã pastã, se
adaugã 5 cm3 din acest amestec.
Tratamentul cu siropul curativ preparat se administreazã de 3 ori,
la interval de 3 zile, cu 500-800 cm3 ºi se repetã aceeaºi schemã
dupã o sãptãmânã.
Tratamentul cu pasta curativã de miere zaharisitã se face cu 200300 gr. Tratamentul poate fi repetat,
Aplicarea de soluþie Nosestat – trebuie fãcutã cu cel puþin 7 zile
înainte de începerea recoltãrii mierii.
Pentru a evita supradozarea cu Nosestat folosiþi siringa gradatã
din pachet.

EFICACITATEA NOSESTAT IMPOTRIVA NOSEMOZEI LA ALBINE K. Gurgulova, I. Zhelyazkova, K. Malinova

ABSTRACT –Sa efectuat un test clinic experimental, pentru determinarea eficacitãþii ºi a reacþiilor adverse ale produsului Nosestat . Experimentele s-au efectuat în perioada Junie-Julie 2005 pe 35 de colonii de albine, infestate în mod
natural cu Nosema aois, provenind din colonii unde s-au manifestat forme latente de nosemoze.
S-a demonstrat ºi de o eficacitate de76.3% a produsului Nosestat, la administrarea unei doze de 5 ml/l, in tratament
triplu efectuat la interval de 3 zile ºi de 94.20% dacã tratamentul se repetã dupã 7 zile fo;osind aceeaºi schemã. at triple
treatment at intervals of 3 days, and after a treatment repeated 7 days later using the same scheme – 94.20%. At the
second tr. La al doilea tratament unele colonii ai scãpat complet de sporii de nosemoze ºi la reyul coloniilor s-a înregistrat o reducere considerabilã a nivelului de infestare cu spori de Nosemoze..Coloniile de albine netratate au rãmas în
urma celorlalte din punct de vedere al dezvoltãrii , iar graduk de infestare al albinelor acestora, cu spori de Nosemoze , a
crescut. Nu s0au înregistrat reacþii toxice la albine, mãtci sau larvele acestora.

Varostop – BENZI
IMPOTRIVA VARROOAZELOR
LA ALBINE
Toleranþa bunã la Varostop, aplicarea
facilã îl fac sa fie preferat pentru controlul Varrooazelor.
Varostop demonstreazã o9 eficienþã ridicatã împotriva Varroa.O eficienþã de
pânã la 98.6% este atinsã dupã a 35-a
zi de exounere. Fiecare bandã conþine
3,6 mg Flumethrinum.
Piretroidul sintetic inclus(Flumethrinum)
in compoziþia benzilor de Varostop conduce la un effect acaricid de contact raliabil, împotriva agentului ce provoacã
Varrooazekor. Are o activitate acaricidã
ridicatã - de pânã la 100%.Paralizeazã
sistemul nervos a; mitelor ºi le decimeazã puternic populaþia .
Flumethrinul prezintã un effect selective
strict asupra mitelor ºi nu are efecte
dãunãtoare asupra familiilor de albine.

Dozare:
Doza depinde de forþa familiei de albine.
Pentru profilaxie:
Se aplicã 1 - 2 benzi.
Pentru tratament:
La familiile de albine tinere ºi uºor afectate – 1 02 benzi.
La familiile de albine normal dezvoltate–
2 -3 benzi.
Benzile se vor menþine 35 de zile, dar nu
mai mult 6 sãptãmâni.
Pentru diagnoza varrooazelor – la fundul stupului se va plasa o hârtie albã.
Banda se va menþine 24 de ore.
Aplicare: Folia de
împachetare se desface ºi banda se va
scoate
imediat
înainte de folosire
Se plaseazã într
faguri, în centru, atârnate între rame. are
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APITONUS
STARTOVIT STIMULATOR
PENTRU FAMILIILE DE ALBINE
STARTOVIT prin ionii de sodium ºi clor, cobalt ºi fosfor
stimuleazã depunerea ouãlelor de cãtre matcã ºi lucrul efficient al albinelor. Pe aceastã cale dezvoltarea familiilor
de albine este acceleratã la nivelul optim pe perioada
primãverii ºi producþia albinelor creºte. Aplicarea preparatului la familii de albine puternic dezvoltate poate duce la
roitul unor albine.
STARTOVIT se poate utilize la la familiile de albine slab
sau mediu dezvoltate pentru optimizarea ºi accelerarea
dezvoltarii lor pânã la prima colectare de polen, în prima
jumãtate a verii. La familiile puternic dezvoltate se va folosi
numai pentru crearea unor deviatii (noi familii de albine) în a
doua jumãtate a verii., pentru a susþine depunerea de ouã
de cãtre matcã ºi forþa familiei.

ALIMENT CU
CARBOHIDRAÞI
PENTRU ALBINE
(STIMULATOR)
APITONUS este o
bomboanã compusã din
zaharuri ºi substanþe de
creºtere  un aminoacid
(methionina) ºi tocopherol (vitamina E).
Hrana pentru albine
APITONUS completeazã cantitativ ºi calitativ
proviziile coloniilor de
albine pe timpul iernii ºi
în sezonul iarnã-primãvarã .

FUNGISAN BIOCIDÃ SOLUÞIE

PROBUDA
Concentrat
ce se adaugã
în zahãrul
candel
de primãvarã
pentru
albine.

Conþine: proteine,
vitamine ºi substanþe
minerale.
Un concentrate
necesar pentru
obþinerea unei mase
solide sau lichide de
hrana stimulatoare
pentru primãvarã .

Fungisan conþine amoniu quaternary , compus cu efecte pronunþate: fungicide, antiseptice ºi de spãlare. Preparatul
acþioneazã prin suprimarea creºterii fungului A. apis , care este cauza Ascosferozei la familiile de albine. Are o eficienþã
ridicatã, toleranþã mare ºi nu este toxicã pentru albine.
Indicatþii Pentru dezinfectare ºi prevenirea Aspergilozei ºi Ascosferozei la familiile de albine.
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“Primavet – Sofia” LTD a fost fondatã in 1994.

BAZA DE PRODUCÞIE

PRIMAVET  SOFIA LTD

Domeniul de activitate: Dezvoltarea, producþia ºi comercializarea de produse veterinare ºi cosmetice animale.
Dezvoltarea de produse cosmetice bazate pe produse apicole. Capacitatea de producþie: GMP – certificat pentru producerea de produse veterinare non-sterile .
Baza de producþie:
Clãdirea utilizatã /1000 m2/; Locaþia – Herakovo /lângã Sofia/; se aflã în exploatare din 2004; licenþa GMP pentru
producþie din 2004.
Biroul Comercial: Situat în Sofia
Farmacia veterinarã: Situatã în Sofia

VITA (EUROPA) LIMITED
Vita este o companie britanica renumitã, dedicatã industriei apicole, care dezvoltã ºi produce o serie de produse
pentru sãnãtatea albinelor, folosite pentru controlul
paraziþilor mite la albine .
Vita dezvoltã ºi produce de asemenea o serie de Kituri
de teste de diagnozã pentru boli ca Loca Americanã ºi
Europeanã.

Colaborãri Comerciale:
- Civan - Bursa, Turcia
- Vita (Europa) – Marea Britanie

Beekeeping Equipment

Compania
Apicola
Bursa, Turcia

“PRIMAVET – SOFIA”
BULGARIA, 1528 Sofia, Post Box 9,
211A “Slivniza” St.,
Tel: 02/9318141; 0878 831744; primavet@abv.bg;
ww.primavet.com
Autori:
Assoc. Prof. Dr. Ivan Panchev, Ph.D.; Assoc. Prof. Dr. Filip Stanchev, Ph.D.; Nadezhda Hristova, M.B.A.; Dr. Vera Popova
Publisher of Zdrava pchela newspaper ”Primavet – Sofia” Ltd., Sofia, Republic of Bulgaria
Printing/house/-press: “Scala”
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