
THYMOVAR® – lek do zwalczania warrozy 

Wróć do Produkty dla pszczół 

Produkt leczniczy weterynaryjny. 

Paski do umieszczania w ulu. 

STOP WARROZIE! 

• łatwy w zastosowaniu, bo w paskach/płytkach, 

• sprawdzona i skuteczna formuła, dla każdej pasieki w tym również dla ekologicznej. 

Skład 

1 pasek w kształcie żółtej płytki o wymiarach 50 x 145 x 4,3 mm zawiera tymol w ilości 15 g. 

Wskazania lecznicze 

Zwalczanie warrozy pszczół miodnych (Apis mellifera) wywołanej przez roztocze Varroa 

destructor. 

Przeciwwskazania 

Nie stosować jeśli maksymalna temperatura w dzień przekracza 30°C. 

Dawkowanie i droga podawania 

Rodzaj ula Liczba pasków THYMOVAR do umieszczenia w ulu 
 1 podanie 2 podanie 

Wielokorpusowy (1 korpus gniazdowy) 1 1 

Wielokorpusowy (2 korpusy gniazdowe) 2 2 

Ul Dadanta 1 1/2* 1 1/2* 

* Paski do zawieszania w ulu można przecinać nożyczkami. 

Prawidłowe umieszczenie pasków w ulach zamieszczone na rysunku (widok z góry, ul otwarty). 

http://www.vet-animal.pl/kategoria-produktu/produkty-dla-pszczol/


   

Stosowanie 

Stosować we wszystkich rodzinach w pasiece, aby uniknąć zjawiska rabunku. Pierwszy zabieg 

stosuje się bezpośrednio po zdjęciu nadstawek: w tym celu 1-2 paski umieszcza się na górnych 

beleczkach ramek. Liczbę pasków należy dostosować do wielkości ula zgodnie z tabelą i 

schematem. W przypadku uli wielokorpusowych (2 korpusy gniazdowe), paski należy położyć na 

plastrach w górnym korpusie. Paski powinny znajdować się w pobliżu czerwiu ale nie 

bezpośrednio nad nim (zalecana odległość > 4 cm). Należy pozostawić co najmniej 5 

milimetrową przestrzeń pomiędzy paskami a daszkiem ula. Zamknąć ul w zwykły sposób. 

Otwarte dennice należy zasłonić na całej powierzchni (np. pełną wkładką dennicową). 

Po 3 – 4 tygodniach (21-28 dniach) stosowania należy wyjąć zużyte i włożyć nowe paski, aby 

rozpocząć drugi zabieg. Drugi zestaw pasków należy usunąć po 3-4 tygodniach (21-28 dni). 

Nie stosować preparatu THYMOVAR częściej niż dwa razy w roku. 

Temperatura: 

Optymalną skuteczność osiąga się przy maksymalnej temperaturze w ciągu dnia 20-25°C przez 

cały okres stosowania. Skuteczność preparatu może być różna w poszczególnych rodzinach w 

zależności od warunków otoczenia (temperatura, reinwazja i in.). Preparat jest nieskuteczny w 

temperaturze otoczenia poniżej 15°C. Po usunięciu pasków tymol znajdujący się w powietrzu jest 

eliminowany z ula drogą naturalnej cyrkulacji powietrza. Pozostałości w wosku w plastrach 

zostają szybko wydalone. 

Przedawkowanie 

Stosowanie dawek większych niż zalecane może powodować nadmierne pobudzenie rodzin 

pszczelich. W takim przypadku przed wylotkiem ula może znajdować się duża liczba (>20) 

martwych pszczół i czerwiu. 



Działania niepożądane 

W miejscach znajdujących się bezpośrednio pod paskiem pszczoły mogą usuwać pokarm. Czerw 

znajdujący się zbyt blisko paska (< 4 cm od paska) również zostanie usunięty. 

Podczas stosowania preparatu w wysokich temperaturach (ponad 30°C) mogą wystąpić objawy 

pobudzenia rodziny i niewielkie zwiększenie śmiertelności czerwiu i pszczół. 

Okres karencji 

miód: zero dni. 

Nie stosować przed rozpoczęciem i w trakcie pożytku. 

Plastry stanowiące cześć gniazdową w trakcie stosowania preparatu THYMOVAR nie mogą być 

wykorzystywane do pozyskiwania miodu następnej wiosny. 

Okres ważności od wyprodukowania 

4 lata. 

Okres ważności po pierwszym otwarciu 
opakowania bezpośredniego 

z jednej saszetki należy zużyć paski natychmiast i nie przechowywać do dalszego użycia. 

Specjalne środki ostrożności przy 
przechowywaniu 

przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. 

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Chronić przed mrozem i bezpośrednim 

działaniem słońca. 

Rodzaj opakowania bezpośredniego 



Zamknięte hermetycznie podwójne saszetki (160 x 460 mm) z folii polietylenowej powlekanej 

SiOx zawierające dwie porcje po 5 pasków do zawieszania w ulach. 

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego 

Andermatt BioVet GmbH, Weiler Strasse 19-21 79540 Lórrach, Niemcy. 

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
terenie Polski 

2038/10, Kod ATC Vet: QP 53 AX 22. Szczegółowe informacje zostały zawarte na opakowaniu 

produktu i w ulotce przylekowej. Lek wydawany z przepisu lekarza-Rp. 

 


