ZDRAVA PCHELA
Sayý 10Mart 2007

(Saðlýklý Arý)

Gazete (Novinar)

Primavet  Sofya Ltd
Arýcýlýk  Pleven 2007
Uluslar arasý arýcýlýk
sergisinde aracýlýk
alanýnda yenilikler için
verinle 1. ödülü kazandý.

®

Varroasis
hastalýðýnýn
önlenmesi ve
tedavisi için
biyolojik ürün
Ecostop ilacý doðal kil malzemelerinden üretilen plastik bir levhadýr. Her
levhada 5 g Thymolum ve 2 ml nane
yaðý vardýr. Thymolum ve nane yaðý
buharlarýnýn ortam faktörlerine baðlý
olmayýp taþýyýcýnýn fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun olarak ayrýlmasý,
yeni ilaç ürününün önceliklerinden biridir. Böylece Thymolum ve nane yaðý
giderek ve düzenli bir þekilde
buharlaþmaktadýr. Bu maddelerin arýcýlýkta Varroasis hastalýðýnýn tedavisinde dolaysýz kullanýlmasýnda
buharlaþma ayrý ayrý arý kategorilerine
olumsuz yan etkide bulunan bir sýra
ortam faktörlerine baðlýdýr. Ecostop
ilacýnýn etki süresi Varroa Jacobsoni
akarýnýn geliþme devri kapsamýna alarak yeni kuluçkadan çýkan arýlar ile
beraber ortaya çýkan akarlar da yok
edilmektedir.
En uygun farmasötik yaklaþým yoluyla
yaratýlan ilaç ürününün içindeki etkili
maddelerin uzun süreli etkisi sonucunda ilacýn Varroa Jacobsoni akarýna
karþý sonuçsallýðý arttýrýlmaktadýr.
Arýcýlýk alanýnda ileri sürülen yeni Ecostop ilacý arýcýlarýn minimum çaba ve
zaman kaybý ile tam dozaj ve kolay
uygulama usulü saðlamaktadýr.

Ecostop levhalarý arý
kolonilerindeki Varroasis hastalýðý
ile mücadeleye mahsus özel
biyolojik ürün olup Thymolum ve
nane yaðý bazýnda hazýrlanan
uygun, kolayca uygulanýr, arýlarca
iyi kabul edilen ve yüksek
sonuçlar veren ilaçtýr.
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Uygulama þekli: Levhalar kullanmadan hemen önce ambalajýndan çýkarýlýp kuluçka üzerindeki
çerçevelerinin üst yüzeyine konulur.
Dozaj: Arý ailelerinin saðlýk durumu ve parazitleþme derecesine
baðlý olarak Ecostop ürünü ilk
bahar ve son baharda 1 ile 3 levha þeklinde uygulanýr. Levhalarýn
45 günlük etkisi vardýr.
Etki: Ecostop ürünündeki Thymolum ve nane yaðý buhar biçiminde
ayrýlarak uzun süreli þifa etkisinde
bulunurlar.
Thymolum ve nane yaðý buharlarý
balarý arasýndaki Varroasis hastalýðýna sebep olan Varroa akarýna
karþý akarisit etkisinde bulunmaktadýrlar. Arýlarýn bu ürünler ile
fümigasyonu akarlarýn öldürülmesi ile beraber hasta arýlarýn
yaþamýnýn uzatýlmasýna yol
açmaktadýr.
Thymolum ve nane yaðýnýn arý
kolonilerindeki parazit sayýsýnýn
oldukça azalmasýna yol açan bakterisit etkisi vardýr.

Nosestat çözeltisi
Uyulama usulü ve dozaj: besleyici þeker þurubu (1:1) veya bal-þeker hamuru ile.
1 nolu (80 cm3) ve 2 nolu (20 cm3) flakonun içeriði iyice sarsýlarak 2 nolu flakonun içeriði 1
nolu flakona eklenerek karýþtýrýlýr. Bu þekilde elde edilen karýþýmdan 5 cm3 alýnarak bir litre
þurup veya bir kilo bal-þeker hamuruna eklenir.
Hazýrlanan þifalý þurupla tedavi üç günlük aralarla üç kez 500-800 cm3 þurup uygulanarak
yapýlýr ve bir hafta sonra ayný þekilde tekrarlanýr.
Þifalý bal-þeker hamuruyla tedavi 200-300 g hamur uygulanarak yapýlýr, bu miktarýn tükenmesinden sonra tedavi tekrarlanabilir.
Nosestat çözeltisi bal toplanmasýnýn baþlanmasýndan en çok 7 (yedi) gün sonra uygulanýr.
Nosestat ilacýnýn dozunu aþmamanýz için ambalajdaki ölçme þýrýngasýný kullanýnýz.

Contents: Iodum 4.0 g, Acidum formicicum 5.0 g, Glycerinum, Kalii iodidum et Tinktura Mentae ad 100 ml.
Etki: Nosestat arýlarýn nosematosis hastalýðýna karþý kullanýlan
bir ilaçtýr. Ýlacýn etkisi içindeki iyot, potasyum iyodu ve formik
asidin antiseptik etkisinden kaynaklanmaktadýr. Ayrýca ilaçta
arýlar tarafýndan daha iyi þekilde esirgemesi için stabilize eden
maddeler ve aromalar vardýr. Nosestat þeker þurubu içinde iyi
çözülebilen bir ilaçtýr.
Endikasyonlar: Arý kolonilerindeki nosematosis hastalýðýnýn
önlenmesi ve tedavisi için kullanýlýr. Nosestat müstahzarý
yetiþkin arýlarda nosematosis hastalýðýnýn önleyici ve tedavi
aracý olarak ilk ve son baharda kullanýlýr. Müstahzar, hasta
arýlardaki hastalýk sebebi olan nosema paraziti ve sporlarýna
karþý tedavi için uygulanarak arýlardaki parazit ve sporlarýný
öldürür ve parazitleþme derecesini düþürür. Hastalýkla mücadele önlemleri dezenfekte, hijyen, arý kolonilerinin daralmasý
ve ýsýtýlmasý iþleri de kapsamýna alýr.
NOSESTAT ÝLACININ BAL ARILARDA NOSEMATOSÝS HASTALIÐINA KARÞI SONUÇSALLIÐI
K. Gurgulova, Ý. Jelyazkova, Kr. Malinova
ÖZET Nosestat ilacýnýn sonuçsallýðý ve zararlý etkisinin tespit edilmesi için klinik denemeler yapýlmýþtýr. Denemeler,
2005 yýlýnýn Haziran - Temmuz aylarýnda Nosema apis ile doðal olarak enfeste nosematosis hastalýðýnýn kendisini
latent þeklinde gösterdiði kovanlýktan gelen 35 arý kolonisinde düzenlenmiþtir.
3 günlük aralýðý ile 3 kez 5 ml/I uygulanarak % 76,3, 7 gün sonra ayný þekildeki tedavinin tekrarlanmasýnda ise %
94, 20 oranýnda sonuçsallýk tespit edilmiþtir. Ýlacýn ikinci uygulanmasýnda bazý arý kolonileri nosema sporlarýndan
tamamen arýndýrýlýr, diðerlerinde ise nosema sporlarý ile enfeste arýlarýnýn sayýsý anlamlý derecede azalýr. Tedavi
edilmeyen enfeste arý kolonilerinde tedavi görenlere kýyasla geliþmesinde gerileme izlenmekte, arýlarýn nosema
sporlarý ile enfeste derecesi ise yükselmektedir. Müstahzarýn arý, ana arý ve kuluçka üzerindeki toksik etkisi
deðerlendirilmemiþtir.

VarostopÒ  çubuk

Arý kolonilerindeki Varroasis
hastalýðýnýn tespiti, önlenmesi
ve tedavisi için kullanýlýr.
Varostop ilacýnýn iyi kabul edilmesi ve
kolay uygulanmasý, Varostopu arý kolonilerindeki Varroasis hastalýðý ile mücadelede tercih edilen araçlardan biri haline getirmektedir. Varostop Varroa akarýna karþý çok etkili olup arý kovanýnda 35
günlük kalýþ süresinden sonra % 98,6
oranýnda sonuçsallýk göstermektedir.
10 çubuk içeren kutudaki her çubukta
3,6 mg Flumethrinum vardýr.
Varostop çubuklar| içindeki sentetik piretroit (flumetrin) Varroasis hastalýðýna sebep olan Varroa Jacobsoni akarýna karþý
güvenilir akarisit etkisine sahiptir. Etkisi
% 100 oranýna ulaþman flumetrin akarlarýn sinir sistemini etkileyerek sayýsýný
büyük ölçüde azaltmaktadýr.
Flumetrinin sadece Varroa Jacobsoni
akarýný etkileyerek arý kolonileri üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

Dozaj: Dozaj arý kolonisinin gücüne göre belirlenir.
Zayýf ve yeni arý kolonileri için: 1 2 çubuk.
Normal olarak geliþmiþ ve güçlü
arý kolonileri için: 2 - 4 çubuk.
Çubuklar 6 haftadan çok olmamak þartý ile 35 gün arý kolonisinde býrakýlýr. Varroa hastalýðýnýn
tespiti için arý kovanýnýn dibine
beyaz kaðýt serilir ve çubuklar 24
saat için býrakýlýr.
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Uygulanma usulü: Çubuklar
uygulanmasýndan
hemen önce
vakumlu
paketten çýkarýlýr.
Arý kovanýndaki
petekleri arasýna
konulur.

APITONUS

STARTOVÝT 
arý kolonileri uyarýcýsý
Startovit, içindeki sodyum ve klor iyonlarý, kobalt ve fosforun
sayesinde ana arýnýn yumurtlamasýný ve arýlarýn çalýþma
gücünü teþvik etmektedir. Böylece arý kolonilerinin ilk bahar mevsimindeki optimal geliþmesi hýzlandýrýlmakta, arý
ürünlerinin verimi ise yükseltilmektedir. Müstahzarýn ilk
bahar mevsiminde iyi geliþmiþ arý kolonilerinde kullanýlmasý
kimi kolonilerde oðul vermesine yol açabilir.
Endikasyonlar: Ýlk bahar mevsiminde: Zayýf ve orta kuvvetinde arý kolonilerinde ilk bal toplamaya çýkýþa dek kolonin
geliþmesinin optimum hale getirilip hýzlandýrýlmasý için kullanýlýr. Yaz mevsiminin ilk yarýsýnda: Ýyi geliþmiþ güçlü kolonilerde yeni arý kolonilerinin yaratýlmasý için kullanýlýr. Yaz
mevsiminin son yarýsýnda: ana arýnýn yumurtlatmasý ve arý
kolonilerinin gücünün desteklenmesi için kullanýlýr.

Fungisan  biyosit çözeltisi

Apitonus 
karbon hidrat
içeren arý besin
maddesi

APÝTONUS þeker ve
amino asitler (metionin)
ve tocopherol (vitamin
E) gibi oluþturucu maddelerden oluþturulan
besleyici hamurdur
(kek). APÝTONUS arý
gýdasý kýþ ve ilk bahar
mevsiminde arý kolonilerinin besin kaynaklarýnýn kalitesi ve miktarýný tamamlayacaktýr.

PROBUDA
PROBUDA - Arýlarýn ilk bahar besleyici ürünlere
eklenecek konsantre müstahzar.
Protein, vitamin ve
mineraller içerir. Ýl
bahar mevsiminde
katý veya sývý besleyici maddenin hazýrlanmasýna gerekli konsantre müstahzardýr.

Fungisan, kuvvetli fungisit, antiseptik ve temizleyici etkisinde bulunan dörtlü amonyum bileþiði içermektedir. Müstahzar,
arýlarda ascospherosis hastalýðýna sebep olan À.apis mantarýnýn geliþmesini önlemektedir. Yüksek teki oranýna sahip
olan ilaç arýlar tarafýndan iyi kabul edilir ve arýlar için zehirli deðildir.
Endikasyonlar: Arý kolonilerindeki ascospherosis ve aspergillosis hastalýklarýnýn önlenmesi için kullanýlýr.
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“PRIMAVET – SOFIA” LTD

Üretim binasý
PRIMAVET  SOFIA LTD

Kuruluþ yýlý: 1994
Faaliyet alaný: Veteriner týp ürünleri ve hayvan kozmetik ürünleri alanýnda araþtýrma, üretim ve ticaret iþleri.
Arý ve bal ürünleri bazýnda kozmetik ürünlerin imalarý.
Üretim kapasitesi: GMP  steril olmayan veteriner týp ürünlerinin imalatý için ruhsat belgesine sahiptir.
Ýþletme: Sofya þehrinin yakýnýndaki Herakovo köyünde bulunan 1 000 metre karelik iþletme ve idare binasý 2004 yýlýndan beri çalýþtýrýlmaktadýr.
2004 yýlýndan beri GMP Ýmalat Ruhsatýna sahiptir.
Ticaret ofisi: Sofya
Veteriner eczanesi: Sofya

Vita (Avrupa) Ltd
Ticari iþbirliði:
 Civan  Bursa, Türkiye
 Vita (Avrupa)  Büyük Britanya

Arýcýlýk alanýnda çalýþan Ýngiliz firmasý olan Vita, arý
saðlýðýnýn korunmasý ve Varroasis hastalýðý ile mücadele
için ürünlerin araþtýrýlmasý ve imalatý ile uðraþýyor.
Vita Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüðü gibi arý
kolonilerine özgü hastalýklarýn teþhisi için Vita
Diagnostic Test Kits test takýmlarýný hazýrlayýp
üretmektedir.

Beekeeping Equipment

Beekeeping
Company,
Bursa, Turkey

Primavet-Sofya Ltd
Bulgaristan, Sofya, Slivnitsa bulvarý No 211À
Posta adresi: Bulgaristan, 1528 Sofya, posta kutusu 9
Tel..: 02/931 81 41; 0878 831744
primavet@abv.bg; ww.primavet.com
Yazarlar:
Dr. Ývan Panchev; Dr. Filip Stanchev; Nadejda Hristova
Saðlýklý Arý gazetesini yayýnlayan  Primavet-Sofya Ltd firmasý, Sofya, Bulgaristan
Skala Yayýnevi
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