
 
 

 

 

OFERTA LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY ZAREJESTROWANYCH W POLSCE  

  i refundowanych przez ARiMR (KOWR) na rok 2020. 
 

Nazwa leku i 

substancja 
lecznicza 

Producent 
(dystrybutor) 

Forma leku 

Cena 

jednostkowa 

brutto (w zł 

za 

opakowanie )  

Ilość leku na 

rodzinę 
 

Leki z amitrazą 

APIVAR 
(amitraza 500 mg) 

Veto-pharma, 

Francja 

Paski do zawieszania 
(opakowanie 10 pasków) 

63,00 2 paski  

APIWAROL 
(amitraza 12,5 mg) 

Biowet, Puławy 
Tabletki dymne 

(opakowanie 25 tabl.) 
53,00 

5 tabletek do 

odymiania 
 

BIOWAR  
(amitraza 500 mg) 

Biowet, Puławy  
Paski do zawieszania 

(opakowanie 10 pasków) 
63,00 2 paski  

Leki z flumetryną 

BAYVAROL 
(flumetryna  

3,6 mg) 

Bayer 

Leverkusen, 

Niemcy 

Paski do zawieszania 
(opakowanie  

4 paski) 
18,00 4 paski  

POLYVAR 

YELLOW 
(flumetryna  

275 mg) 

Bayer 
Leverkusen, 

Niemcy 

Paski do umieszczenia w 

wylotku ula (opakowanie 10 

pasków) 
122,00 

2 paski do 

umieszczenia w 

wylotku ula 
 

Leki z tymolem 

APIGUARD  
(tymol 12,5 g) 

Vita Europe, 

Wielka 

Brytania  

Taca z żelem zawierającym 
tymol do 

odparowania(opakowanie 10 

tacek) 

100,00 

2 razy po 1 tacy 
do układania na 

górne beleczki 

ramek 

 

API LIFE VAR 
(tymol 8 g olejki 

eteryczne) 

Chemicals Laif, 

Vigonza 

Włochy 

Płytki (tymol, kamfora, 
mentol, 

ol. eukaliptusowy)  
do odparowania 

(opakowanie 2 płytki) 

16,00 

3 razy po 1 
płytce do 

układania na 

górne beleczki 
ramek 

 

THYMOVAR 
(tymol 15 g) 

Andermatt 

BioVet, 

Szwajcaria, 

Niemcy 

Płytki z tymolem do 

odparowania (opakowanie 
10 płasków) 

88,00 

2 razy po 1 pasku 

na każdy korpus 

ula do układania 
na górne beleczki 

ramek 

 

Leki z kwasami organicznymi 

OXYBEE 

kwas szczawiowy 

olejki eteryczne, 

glicerol 

Dany 

Bienenwohl 

GmbH, Niemcy 

(Veto-pharma, 

Francja) 

Płyn do polewania na 

pszczoły dla 22 rodzin(750g 

płynu + 2x125g proszku) 
175,00 

5-6 ml na 

uliczkę 
międzyramkową 

 

VARROMED 
(mieszanina:  

kwas mrówkowy 
5 mg/ml, 

  kwas szczawiowy 
44 mg/ml) 

BeeVital, 

Austria 

Płyn do polewania na 

pszczoły (butelka 

plastykowa 555 ml z 
dozownikiem i podziałką) 

dla 12-37 rodzin 

 

113,00 

15-45 ml na pień 
w zależności od 

siły rodziny 1-5 

razy w roku, 
(średnio: 30 ml  

3 razy/pień) 

 

 

 


