
                                                     NOWOŚĆ 

 
 

FORMICPROTECT – to pierwszy lek weterynaryjnym w Polsce, który zwalcza roztocza także pod zasklepem 
(informacja w karcie charakterystyki, punkt 5.1).  

WSKAZANIA LECZNICZE: leczenie warrozy wywołanej przez Varroa destructor u pszczoły miodnej.  

PRZECIWWSKAZANIA: nie stosować, jeśli temperatury nie mieszczą się w zakresie 10 –29,5°C.  

SKŁAD: każdy pasek zawiera substancję czynną: kwas mrówkowy: 68,2 g. 

DAWKOWANIE: 1 saszetka (tj. 2 paski) na 1 ul, przez 7 dni. 
Jeśli zamierzamy powtórzyć kurację należy zachować co najmniej miesiąc przerwy między podaniami.  

 

ZUŻYTE PASKI MOŻNA PODDAĆ: KOMPOSTOWANIU.  

APIARY IRELAND

Niezbyt często obserwowano zwiększoną śmiertelność dorosłych 
pszczół, czerwiu i (lub) utratę matek, w szczególności jeśli gniazda 
są ścieśnione lub gdy wkładki wylotowe nie zostały usunięte przed 
leczeniem. W konsekwencji obserwowano wtórne oznaki, w tym 
ucieczkę pszczół, ograniczenie czerwienia i (lub) osypanie się rodziny.

Chore pszczoły (np. cierpiące na infekcję wirusową lub inwazję roztoczy) 
są bardziej podatne na toksyczne działanie substancji czynnej. 
Kwas mrówkowy początkowo zakłóca funkcjonowanie rodziny pszczelej 
i w rzadkich przypadkach w ciągu jednego dnia od podania może 
spowodować odrzucenie matki i zapoczątkowanie cichej wymiany matki.

Należy się spodziewać, że w ciągu pierwszych 3 dni leczenia pszczoły 
będą rozchodzić się po ulu, kontrolując w ten sposób stężenie oparów. 
W bardzo rzadkich przypadkach można zaobserwować wyleganie na 
wylotek i tworzenie „bród”.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się 
zgodnie z poniższą regułą:
• bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych rodzin wykazujących 

działanie(a) niepożądane)
• często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych rodzin)
• niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych 

rodzin)
• rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10 000 leczonych rodzin)
• bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych rodzin, włączając 

pojedyncze raporty).

W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również 
niewymienionych w ulotce informacyjnej, lub w przypadku podejrzenia 
braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii. 

Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system 
raportowania www.urpl.gov.pl.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Pszczoła miodna.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB 
PODANIA

Dawkowanie: 1 saszetka (tj. 2 paski) na ul, przez 7 dni. 
Należy zachować co najmniej miesiąc przerwy między podaniami.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
ULE STOJAKI (NP. DADANT, LANGSTROTH)

INSTRUKCJE OGÓLNE

W celu zapewnienia optymalnej skuteczności podczas leczenia należy 
stosować siatki dennicowe.

Po przygotowaniu ula należy ostrożnie wyjąć paski z saszetki i 
oddzielić dwa paski od siebie. NIE ZDEJMOWAĆ OWIJKI Z PAPIERU 
EKOLOGICZNEGO.  Pełni ona rolę parownika (tj. kontroluje tempo 
uwalniania substancji czynnej).

Podczas stosowania nie przesuwać ramek gniazdowych. Umieścić 
produkt na górnych beleczkach ramek dolnego korpusu gniazdowego. 
Nie należy wkładać dodatkowych beleczek międzyramkowych; elementy 
wyposażenia muszą ściśle do siebie przylegać, tak jak przed otwarciem 
ula.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA

W przypadku uli z dwoma korpusami gniazdowymi należy wyłożyć 
dwa paski, układając je naprzemiennie, tak, aby leżały płasko i na 
całej szerokości dolnego korpusu pośrodku strefy wychowu czerwiu, 
z zachowaniem odległości około 5 cm między paskami oraz 10 cm 
między granicą gniazda, a zewnętrznymi krawędziami pasków. W 
przypadku uli z jednym korpusem gniazdowym należy wyłożyć dwa 
paski na płasko w poprzek ramek, bezpośrednio nad strefą wychowu 
czerwiu w odstępach wskazanych powyżej.
Przez cały czas trwania leczenia wylot musi być otwarty na całą 
szerokość, przy wysokości minimum 12,5 mm, z nieograniczonym 
dostępem do części gniazdowej. 

W ulach wylotami zwężonymi na stałe należy zapewnić dodatkowe 
szczeliny wentylacyjne. Przykłady przedstawiono na ilustracji.
Zużyte paski nie muszą być usunięte natychmiast po zakończeniu 
leczenia i przed ponownym umieszczeniem nadstawek. 

Zużyte paski należy poddać kompostowaniu.

OKRES KARENCJI
Miód: Zero dni.
Nadstawki z miodem należy zdjąć z ula przed zastosowaniem produktu. 
Miód zgromadzony w nadstawkach włożonych w okresie leczenia musi 
zostać usunięty i nie może być przeznaczony  do spożycia przez ludzi. 
Zużyte paski należy usunąć przed umieszczeniem w ulu nadstawek 
przeznaczonych na zbiór miodu konsumpcyjnego.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS 
PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 
Przechowywać w oryginalnym pojemniku.
Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.
Przechowywać wewnątrz w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu.

Podczas przechowywania można zaobserwować zmianę koloru 
z jasnobrązowego na ciemnobrązowy ze względu na możliwość 
karmelizacji matrycy żelowej.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Produkt należy stosować wyłącznie jako część zintegrowanego 
programu walki z warrozą. Szczególnie zalecane jest comiesięczne 
monitorowanie liczby roztoczy w okresach wychowu czerwiu i leczenie 
po osiągnięciu lokalnych progów. Stosować zgodnie z lokalnymi 
zaleceniami dotyczącymi leczenia, jeśli takie istnieją.

Należy dołożyć starań, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać spokój 
rodziny pszczelej podczas podawania. 

Należy leczyć wszystkie rodziny w pasiece w tym samym czasie, 
aby uniknąć ponownej inwazji za pośrednictwem pszczół z rodzin 
nieleczonych.

W celu zoptymalizowania skuteczności w trakcie leczenia należy 
stosować siatki dennicowe.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu nie zostały w pełni 
przetestowane w ulach leżakach, takich jak ul Layensa. Stosować tylko 
po dokładnej ocenie korzyści/ryzyka i po rozważeniu innych metod 

ELEMENTY PRODUKTU FORMICPROTECT

SASZETKA: zawiera 
1 dawkę (2 paski). 
Ostrożnie rozerwać, 
wyjąć paski i 
wyrzucić 
opakowanie.

OWIJKA Z PAPIERU EKOLOGICZNEGO ZAPEWNIAJĄCA 
POWOLNE UWALNIANIE: NIE ZDEJMOWAĆ

Biodegradowalna owijka papierowa pełni rolę parownika
kontrolującego uwalnianie oparów kwasu mrówkowego w okresie leczenia.

MATRYCA ŻELOWA Z KWASEM 
MRÓWKOWYM: 

pasek z żelem polisacharydowym i kwasem 
mrówkowym. Substancja czynna 

zachowuje stabilność 
z upływem czasu.

OPCJE W PRZYPADKU WYLOTÓW ZWĘŻONYCH NA STAŁEKONFIGURACJA 
STANDARDOWA

Cofnięcie górnego 
korpusu gniazdowego 
w celu utworzenia 
szczeliny na całą 
szerokość ula

Wysokość:
12,5 mm Wysokość: 

12,5 mm
Wysokość: 

12,5 mm

Kliny włożone w celu 
powiększenia 
szczeliny

Beleczka włożona 
w celu 
powiększenia 
szczeliny

Cofnięcie o 
12,5 mm

SZEROKOŚĆ ULA

68,2 G PASEK DO ZAWIESZANIA 
W ULU DLA PSZCZÓŁ MIODNYCH



OKRES KARENCJI: miód - zero dni. 

INSTRUKCJE OGÓLNE: w przypadku uli z dwoma korpusami gniazdowymi należy wyłożyć dwa paski, układając je 
naprzemiennie tak, aby leżały płasko i na całej szerokości dolnego korpusu, pośrodku strefy wychowu czerwiu, z 
zachowaniem odległości około 5 cm między paskami oraz 10 cm między granicą gniazda, a zewnętrznymi 
krawędziami pasków. W przypadku uli z jednym korpusem gniazdowym należy wyłożyć dwa paski na płasko w 
poprzek ramek, bezpośrednio nad strefą wychowu czerwiu. Przez cały czas trwania leczenia wylot musi być otwarty 
na całą szerokość, przy wysokości minimum 12,5 mm, z nieograniczonym dostępem do części gniazdowej. W ulach 
z wylotami zwężonymi na stałe należy zapewnić dodatkowe szczeliny wentylacyjne. 

 

OPAKOWANIE: 10 saszetek dla 10 rodzin pszczelich. 

LEK PODLEGA REFUNDACJI PRZEZ KOWR. 

WSZYSTKIE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU ORAZ W KARCIE 
CHARAKTERYSTYKI. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ULOTKĄ „PRZYLEKOWĄ”. 

 


