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APIVAR® AMITRAZ
500 mg Bistade strips til honningbier - mod varroamider

Vejen til en effektiv behandling

Forstærk Apivars effekt

Brug af Apivar

Alle bifamilier bør behandles samtidigt 
for at undgå re-infektion med varroa.

Overhold dosis på 2 strips pr. bistade:
• Effekten svækkes ved en lavere dosis.
• Højere dosis øger risikoen for medicinrester.

Omplacer og skrab stripsene om nødvendigt 
(se side 2).

Overhold behandlingens varighed 
For at undgå udvikling af resistens bør stripsene 
fjernes efter endt behandling. Efterlad dem ikke i 
bistaden i vintersæsonen.

Ingen temperaturforbehold ved 
brug af Apivar: 
Apivar anvendes i den periode, hvor 
honningtavlerne ikke er placeret i 
bistaden.

Placer strips i bistaden 6-10 uger, 
afhængig af yngel. 
Hvis der er yngel, skal stripsene sidde i 
10 uger, ellers er behandlingsperioden 6 
uger.
Strips må ikke genbruges. Fjern strips 
efter behandling, dvs. efter max 10 uger.

Kontroller at der ikke er honningtavler installeret i bistaden.

1. Del 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 mindst 2 tavler mellem stripsene. 

 Strips skal placeres, så bierne har adgang fra begge sider.
Alternativt kan strips hænges i stadet på  et lille søm, som fastgøres på rammen.

Placering
centralt i 
yngleområde

Placering i 
perferien af
yngleområde

21 3

Placeres mellem 
tavlerne

Placering i bistadet

Yngel-område 
eller bi-klynge

Brug gummi eller latexhandsker

Husk en skap kniv eller saks 
til at dele  strips
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PRODUKTINFORMATION 
Apivar (Amitraz) bistadestrip. Dyreart: Honningbi. Indikation: Behandling af varroatose 
forårsaget af Varroa destructor, som er følsom over for amitraz, hos honningbier. Dose-
ring*: 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 mindst 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 yngel 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 til-
dækkes af propolis og/eller voks, midtvejs i behandlingen, anbefales det, at man forsigtigt 
skraber strippene ved hjælp af en stadekniv. Derefter skal strippene 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. Kontraindikati-
oner: Må ikke bruges i tilfælde af kendt resistens over for amitraz. Bivirkninger: En forbi-
gående adfærdsændring (f.eks. flugtreaktion, aggressiv adfærd) kan ses, lige når strippene 
placeres i bistadet. Dette menes at være en forsvarsmekanisme og ikke en bivirkning som 
sådan. Interaktion: Toksiciteten af amitraz forøges i nærvær af kobbersalte, og den tera-
peutiske aktivitet reduceres i nærvær af piperonylbutoxid. Brug af disse stoffer samtidig 
med amitraz bør undgås. Undlad at bruge 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 gan-
ge 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 behandlin-
gen er i gang. Yngel-tavler bør erstattes med nye mindst hvert tredje år. Undgå at genbru-
ge 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. Sikker-
hed og effektivitet af produktet er kun undersøgt i bistader med et enkelt yngelmagasin 
(dosering er 2 strips per bistade/yngelmagasin). Anvendelse i bistader med mere end et 
yngelmagasin er ikke anbefalet. Forsigtighedsregler for dyret: Undlad at overstige 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 hvor-
når. 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-re-
sistens bør anvendelsen af produktet ideelt set baseres på resultaterne af følsomhedstest. 
Forsigtighedsregler for personer: Veterinærlægemidlet indeholder amitraz, som kan med-
føre neurologiske bivirkninger hos mennesker. Amitraz er en monoamin-oxidasehæmmer, 
og du skal derfor være særlig varsom, hvis du er i behandling med monoamin-oxidase-
hæmmere, blodtrykssænkende medicin eller har sukkersyge (diabetes). Amitraz kan for-
årsage hudsensibilisering (allergiske reaktioner, særligt hududslæt). Undgå kontakt med 
huden. I tilfælde af kontakt skal der vaskes grundigt med vand og sæbe. Undgå kontakt 
med øjnene. I tilfælde af kontakt skal der straks skylles med rigeligt vand. Normalt beskyt-
telsestøj 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. Udleveringsgruppe: HP Pakningsstørrelse: 10 strips. Vnr 
458082. Pris: Kr. 210,- ex. moms. Dagsaktuel pris pr. 30.07.2018. Indehaver af markeds-
føringstilladelsen: Veto Pharma, 12-14 avenue du Québec, ZA Courtabœuf, 91140 Ville-
bon-sur-Yvette, Frankrig

De med (*) markerede afsnit er forkortet i forhold til godkendte produktre-
sumé. Produktresumeer kan vederlagsfrit rekvireres hos indehaveren af mar-
kedsføringstilladelsen eller på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside www.produk-
tresume.dk.              Udarbejdet 06.2018

- løsninger til gavn og glæde for dyrlæger og deres klienter
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“Slow-Release” teknologi

Resultater af ADAPI studie af omplacering af strips. 

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

• Varroa dødsfald stiger i løbet af behandlingsperioden.

• Ved behandlingsophør vil op til 99% af varroamiderne være
       døde.*

Faldet af varroamider vil i begyndelsen af en behandling med Apivar 
være lavere end ved en “Flash Treatment”. Dette er normalt og 
betyder ikke, at behandlingen er ineffektiv.

Figuren nedenfor viser effekten af “Flash Treatment”, som synes 
effektiv i starten, men som ikke kontrollerer den samlede infestation 
i bifamilien. Behandling med Apivar over en længere periode vil 
derimod slå flere generationer af varroamider ihjel, og hermed 
kontrolleres infestationen mere effektivt.

Figur sammenligner varroapopulationer behandlet med 
Apivar versus “Flash Treatment”.

Omplacer og skrab strips for at
forstærke Apivars effekt

Studiet nedenfor, udført af French Association for the 
Development of Provincial Apiculture (ADAPI) viser, at 
omplacering og skrabning kan forstærke effekten af Apivar. 
Hvis strips  tildækkes af propolis  og/eller voks midtvejs 
i behandlingen, anbefales det, at man forsigtigt skraber 
stripsene ved hjælp af en stadekniv. Derefter skal strips igen 
anbringes i bistadet og om nødvendigt omplaceres. 

Figuren nedenfor viser resultatet af ADAPI studiet. 
Omplacering af strips forbedrer effekten.

Reference - ADAPI (2012). Efficacité des médicaments AMM dans la lutte contre 
varroa, focus sur L’APIVAR®. La lettre du développement apicole en Provence N°23 
Janvier 2012 
*Association pour le Développement de l’Apiculture Provençale, or Association for 
the Development of Provincial Apiculture
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Sådan virker Apivar

Apivar strips består af plastikpolymer, som er udviklet til at frigive 
amitraz over en periode på 6-10 uger. Herved slås flere generationer 
af varroamider ihjel.
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