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Et unikt produkt med langtidsvirkning
Enkel og sikker komposition af to ingredienser:

Amitraz - et acaricid, som lammer Varroamiderne
Varroamiden kan ikke holde fast på bien og falder til bunden af 
bistaden, hvor den vil sulte ihjel.

Plastik Polymer Strip
Specielt designet til at sikre en ensartet afgivelse af amitraz fra over-
fladen af strippen efter den er placeret i bistaden. Polymer strippen 
er valgt pga dens stivhed og dens evne til kontinuerligt at frigive 
amitraz over en periode på 6-10 uger.

1 - Efficacy tests: Anti-varroa treatments - FNOSAD [National Federation of Departmental Apiarian Health Organizations] 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 , 2015 and 2016 - 
France // 2 - Amitraz residue transfer into honey from Apis mellifera hives treated with Apivar® - Jeff Pettis, USDA-ARS, Beltsville, MD USA – 2013) // 3 - Apivar registration dossier (2015). Study 
2026-2015 - Testapi

Én behandling med 
langvarig effekt.
Op til 99% effekt1

ENKELT

Unik komposition 
sikrer honningen2

Ingen effekt på honning 
og voks. 

UNIKT

SIKKERT

Apivar virker ved kontakt
Den aktive ingrediens i Apivar frigives kontinuerligt over tid.
Når bien går på strippen, frigives molekyler af amitraz, som bien efterfølgende distribuerer rundt i bistadet.

Amitraz molekyler frigives ved 
kontakt.

Amitraz spredes via 
kontakt mellem bierne.

Når bien går på strippen, frigives 
molekyler af amitraz, som trans-
porteres rundt i bistadet.

2 Mider på bierne bliver eksponeret til amitraz, 
hvilket resulterer i paralyse og sultedød.31

4 Midepopulationen falder, og de efterfølgende 
midegenerationer dræbes ligeledes.
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Den kontinuerlige frigivelse af amitraz fra Apivar stripsene 
betyder, at flere generationer af varroamider slås ihjel.
Umiddelbart synes effekten af en Apivar behandling at 
være lavere end ved ”Flash Treatment”, men efterfølgende 
vil langt flere varroamider blive bekæmpet. 

Som det ses på figuren nedenfor, kan effekten af ”Flash 
Treatment” synes effektiv i starten, men den samlede 
infestation i bifamilien kontrolleres ikke.

• Ingen ”knock-down” effekt.  
 Det er normalt ikke at se et højt antal døde mider  
 de første dage af behandlingen

• Varroa dødsfald stiger gennem behandlingen

• Op til 99% af varroamiderne vil være døde ved  
 endt behandling (6-10 uger)

En langtidsbehandling med Apivar dræber 
flere på hinanden følgende generationer af 
varroamider gennem behandlingsperioden. 

Resultatet bliver en sund bistade i en længe-
re tid.

Langtidseffekt med Apivar´s ”Slow Release” teknologi
En enkel behandling beskytter længe.

Figur sammenligner varroapopulationer behandlet med Apivar 
versus “Flash Treatment”.
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Reducer vinterdødelighed med Apivar 
Et studie over 7 år med mere end 20.000 stader har vist, at Apivar nedbringer vinterdødeligheden signifikant sammen-
lignet med andre behandlinger.

Regional study report “Pertes hivernales 2014-2015 en Alsace”. Chamber of Agriculture of the Alsace Region Ballis A. – June 2015

Number of 
colonies treated 17 242 1 886 1 215 48 6 541 6 695

Wintertime losses according to  
anti-varroa medications used  
over 7 years of study in Alsace,  
France (2009-2015)
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Sikker for honning
Apivar er sikker for honningen takket være den høje kvalitet af indholds-
stofferne og dets kontrollerede ”release” teknologi.
Et amerikansk studie dokumenterer, at Apivar ikke ophobes i honningen: 

• Ved normal dosis ses ingen målbar restkoncentration af amitraz
• Ved 10 x dosis måles en restkoncentration, men væsentlig lavere-

end den tilladte grænseværdi 
• Den røde søjle er en kontrolmåling, hvor der aktivt er tilsat 200 µg 

amitraz

Sikker for yngel og bier
Total population før og efter 10 ugers behandling med 1,5 gange overdosering af Apivar.
Nedenstående grafer viser, at 1,5 gange overdosering af Apivar ikke skader yngel og bier sammenlignet med en ube-
handlet kontrolgruppe. Den lyse graf viser resultat i kontrolgruppen (ingen behandling).

Amitraz residue transfer into honey from Apis mellifera hives treated with Apivar® 
Jeff Pettis, USDA-ARS, Beltsville, MD USA – 2013
MRL EMA: Maximum Limit of Residues tolerated by the European Medicine Agency 
for amitraz, its residues, and its metabolites in honey for human consumption.

Apivar registration dossier (2015). Study 2026-2015 - Testapi 
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Nasr et al, 2012, Canadian Pest Surveillance Branch, 
Research and Innovation Division, Agriculture and Rural 

Efficacy of Apivar® on the Varroa mite, 
Varroa destructor, in Alberta Canada

France (from 2007 to 2016)
Det franske studie viser en høj effektivitet i forskellige 
miljøer og under variable temperaturforhold.

Alberta - Canada (2011)
Det canadiske studie viser store forskelle mellem de en-
kelte produkter. Varroa-check før og efter behandling med 
de enkelte produkter viste en markant forskel i antallet af 
varroamider. 
Apivar slog 99% af alle mider ihjel, mens et enkelt pro-
dukt viste forhøjet varroabelastning efter behandling. 

National Effectiveness Monitoring of the French Federation of Sanitary 
Beekeeping Organizations ( FNOSAD ) of 2007-2016

Mean efficacy on more than 100 colonies per 
year in different apiaries located 
in different regions of France

PRODUKTINFORMATION 
Apivar (Amitraz) bistadestrip. Dyreart: Honningbi. Indikation: Behandling af varroatose 
forårsaget af Varroa destructor, som er følsom over for amitraz, hos honningbier. Do-
sering*: Behandling i bistadet: Brug to strips pr. bistade (dvs. 1g amitraz pr. bistade). 1. 
Adskil den dobbelte strip. 2. Skub strippens V-formede udskæring udad. 3. Anbring hver 
strip mellem to tavler inde i yngleområdet eller biklyngen med en afstand på mi dst 2 
tavler mellem strippene. Strippene skal placeres, så bierne har adgang til begge sider. 
Alternativt kan man hænge strippene i hullet ved hjælp af et lille søm (eller tandstikker 
eller krog), der er fastgjort på rammen. Hvis der ingen yngel er, eller mængden af yn-
gel er lav under behandlingen, kan strippene fjernes efter 6 ugers behandling. Hvis der 
findes yngel, skal man lade strippene sidde i 10 uger og fjerne dem efter behandlingen. 
Hvis strippene tildækkes af propolis og/eller voks, midtvejs i behandlingen, anbefales 
det, at man forsigtigt skraber strippene ved hjælp af en stadekniv. Derefter skal strip-
pene anbringes i bistadet igen og om nødvendigt omplaceres for at følge ovenstående 
brugsanvisning (i tilfælde af ændringer i biklyngen eller yngleområdet). Det anbefalede 
tidspunkt for behandling er, når honningtavlerne er fjernet efter den sidste honninghøst 
(sensommer/efterår), og inden honningproduktionen starter om foråret. Det anbefales, 
at man overvåger forekomsten af mide-infestation for at bestemme det bedste tidspunkt 
for behandling. Kontraindikationer: Må ikke bruges i tilfælde af kendt resistens over 
for amitraz. Bivirkninger: En forbigående adfærdsændring (f.eks. flugtreaktion, aggres-
siv adfærd) kan ses, lige når strippene placeres i bistadet. Dette menes at være en for-
svarsmekanisme og ikke en bivirkning som sådan. Interaktion: Toksiciteten af amitraz 
forøges i nærvær af kobbersalte, og den terapeutiske aktivitet reduceres i nærvær af 
piperonylbutoxid. Brug af disse stoffer samtidig med amitraz bør undgås. Undlad at bru-
ge andre antiparasitære produkter på samme tid. Overdosering: Ved fem gange den 
anbefalede dosis anvendt i 6 uger samlede bifamilierne sig i en klynge på meget varme 
dage.  Der blev ikke observeret andre tegn. Ved 1,5 gange den anbefalede dosis anvendt 
i 10 uger blev der ikke observeret synlige bivirkninger hos bierne. Tilbageholdelsestid: 
Honning: 0 dage. Må ikke bruges under honningtrækket. Undlad at udvinde honning 
fra yngelmagasinet. Undlad at høste honning, mens behandlingen er i gang. Yngel-tav-
ler bør erstattes med nye mindst hvert tredje år. Undgå at genbruge yngel-tavler som 
honning-tavler. Særlige advarsler: Det anbefales, at man ikke bruger produktet under 
honningtrækket, men efter honninghøsten. Undlad at skære i strippene. 

Alle bifamilier i en bigård skal behandles samtidigt. Undlad at genbruge strippene. Sik-
kerhed og effektivitet af produktet er kun undersøgt i bistader med et enkelt yngelma-
gasin (dosering er 2 strips per bistade/yngelmagasin). Anvendelse i bistader med mere 
end et yngelmagasin er ikke anbefalet. Forsigtighedsregler for dyret: Undlad at oversti-
ge eller reducere den anbefalede dosis og anbefalede brugsvarighed. Fjern strippene i 
slutningen af behandlingen. Produktet skal bruges som en del af et integreret varroa 
kontrolprogram, og rotation af behandlinger bør anvendes. Bifamilier bør undersøges 
jævnligt for niveauet af varroa-mide infestation for at afgøre, hvilke kontrolmetoder, der 
skal bruges og hvornår. Uhensigtsmæssig anvendelse af produktet kan medføre øget 
risiko for udvikling af resistens og kan i sidste ende resultere i ineffektiv behandling. 
Behandlingens succes bør undersøges i løbet af behandlingen og i et stykke tid derefter. 
Ved mistanke om amitraz-resistens bør anvendelsen af produktet ideelt set baseres på 
resultaterne af følsomhedstest. Forsigtighedsregler for personer: Veterinærlægemidlet 
indeholder amitraz, som kan medføre neurologiske bivirkninger hos mennesker. Amitraz 
er en monoamin-oxidasehæmmer, og du skal derfor være særlig varsom, hvis du er i 
behandling med monoamin-oxidasehæmmere, blodtrykssænkende medicin eller har 
sukkersyge (diabetes). Amitraz kan forårsage hudsensibilisering (allergiske reaktioner, 
særligt hududslæt). Undgå kontakt med huden. I tilfælde af kontakt skal der vaskes grun-
digt med vand og sæbe. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skal der straks 
skylles med rigeligt vand. Normalt beskyttelsestøj til biavl herunder uigennemtrængelige 
handsker bør anvendes ved håndtering af produktet. Hvis der konstateres bivirkninger, 
kontaktes straks læge, og etiketten vises til lægen. Undlad at spise, drikke eller ryge 
under håndteringen af produktet. Børn skal holdes på afstand under anvendelsen af 
produktet. Vask hænder efter brug. Undlad at indånde eller indtage produktet. Udle-
veringsgruppe: HP Pakningsstørrelse: 10 strips. Vnr 458082. Pris: Kr. 210,- ex. moms. 
Dagsaktuel pris pr. 30.07.2018. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Veto Pharma, 
12-14 avenue du Québec, ZA Courtabœuf, 91140 Villebon-sur-Yvette, Frankrig

De med (*) markerede afsnit er forkortet i forhold til godkendte produkt-
resumé. Produktresumeer kan vederlagsfrit rekvireres hos indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside www.
produktresume.dk.           Udarbejdet 06.2018

- løsninger til gavn og glæde for dyrlæger og deres klienter

www.provet.dk
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Effektivt - uden resistens
Apivar er effektiv og skaber ikke resistens. Effekt er påvist i flere studier fra forskellige lande.
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