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  مكانيسم اثر:
باى وارول با جلوگيرى از انتقال درست پيام عصبى باعث نابودى مايت ها مى گردد.

ــبب مى شود كه بدن آنها با نوار باى وارول تماس يافته  فعاليت و حركت زنبورها در كندو، س
و به مقدار كمى فلومترين آغشته گردد.

حركت، جابجايى و برخورد زنبورها با يكديگر نيز موجب پخش تدريجى فلومترين در كندو 
مى شود.

بدين ترتيب، انگل هاى موجود در سطح بدن ساير زنبورها نيز در معرض اين ماده قرار گرفته 
ــاخته شده اند كه مانند اسفنج عمل نموده  و از بين مى روند. نوارهاى باى وارول به نحوى س
ــود، به همين دليل  ــر موجود بتدريج در نقطه تماس با زنبورها جايگزين مى ش ــاده مؤث و م

باى وارول تا چند هفته مؤثر است.

  ميزان مصرف:
2 تا 4 نوار متناسب با جمعيت كندو.

ــد. ,3 ميلى گرم مى باش ميزان ماده مؤثر در هر نوار برابر با 6

  ميزان تأثير:
99% كشندگى كنه واروآ.

  طريقه مصرف:
ــزان كنيد كه زنبورها  ــاز را بين قاب هاى متفاوت به نحوى آوي ــداد نوار مورد ني تع

بتوانند از دو سوى آن عبور كنند.
جهت تشخيص، قبل از قرار دادن نوارها، سينى كف كندو را با صفحه اى بپوشانيد، 

سپس وجود مايت هاى مرده را پس از 24 ساعت بررسى كنيد.
ــدت 4 و حداكثر 6 هفته در كندو قرار داده،  ــت درمان، نوارها را حداقل به م جه

سپس آنها را خارج كنيد.

  مناسب ترين زمان مصرف:
پس از برداشت عسل، اواخر تابستان و اواخر زمستان.

  موارد عدم مصرف:
طى دوره فعاليت زنبورها و جمع آورى شهد از مصرف دارو خوددارى شود.

  موارد احتياط:
از آنجايى كه باى وارول در ماهى ايجاد مسموميت مى نمايد، از انداختن نوارهاى 

مصرف شده در آب هاى راكد و جارى خوددارى كنيد.

  بسته بندى:
باى وارول در بسته هاى آلومينيومى 4 عددى عرضه مى گردد.

  مزايا و ويژگى هاى باى وارول:
ــا ايجاد نمى كند. مهم تر اينكه،  ــاى وارول، رفتار غيرعادى و تهاجمى در زنبوره ب
ــل و موم نمى گذارد. به همين علت، مطمئن ترين و  هيچ گونه باقيمانده اى در عس

مؤثرترين دارو در اروپا و آمريكا شناخته شده است.

نوار فلومترين نوار فلومترين 
جهت كنترل و درمان جهت كنترل و درمان 

آلودگى با كنه واروآ 
در زنبور عسلدر زنبور عسل

مىگر مايتها نابودى باعث عصبى


