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ФЛУВАЛІСАН  
(смужки) 

листівка-вкладка 
Опис 
Смужки полімерні прозорі з жовтуватим відтінком та специфічним запахом. 

Склад  
1 смужка містить діючу речовину: 
Флувалінат - 40 мг. 
Допоміжні речовини: поліхлорвінілова стрічка (носій). 

Фармакологічні властивості 
Флувалінат - інсектоакарицид з контактним акарицидним ефектом проти кліщів варроа 

(Varroa jacobsoni) малотоксичний для бджіл, маток та бджолиного розплоду . Флувалінат є 
високоефективною селективною речовиною, яка діє як отрута на нервову систему кліща, 
призводячи його до швидкої загибелі.  

Застосування 
Для лікування бджіл (бджолосімей), хворих на варроатоз. 
Смужки препарату Флувалісан розташовують в міжрамочному просторі у вулику в 

центральній зоні бджолиного гнізда так, щоб бджоли могли переміщатися по ньому з обох 
сторін рамок та залишають на термін від 7 до 10 діб, після чого виймають та утилізують. Для 
отримання найбільшого лікувального ефекту бджолосім'ї обробляють в безрозплідний період 
(восени, або навесні) або після видалення з них розплоду в сім'ї-інкубатори. З метою 
виключення забруднення товарного меду обробку закінчують за 30-45 днів до початку 
головного медозбору. 

Дозування 
Для обробки сильних бджолиних сімей препарат застосовують з розрахунку 1 (одна) 

смужка на 10 рамок. Для слабких сімей використовують тільки 1/2 смужки. 

Протипоказання 
Підвищена чутливість до флувалінату.  

Застереження  
Не застосовувати одночасно з іншими акарицидами та засобами захисту бджіл. 
Перед масштабним застосуванням препарату слід випробувати його дію на 1-2 бджолиних 

сім’ях.  
При роботі з препаратом необхідно виконувати правила особистої гігієни та техніки 

безпеки, передбачені при роботі з ветеринарними препаратами. Препарат може викликати 
подразнення шкіри, і є токсичним для тутового шовкопряда та риби. Одягайте захистні 
рукавички при роботі зі смужками. Необхідно уникати контакту препарату зі шкірою та 
слизовими оболонками. Не палити, не пити і не їсти під час використання. Ретельно мийте 
руки водою з милом після контакту зі смужками. 
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Смужки придатні лише для однократного використання. Використані смужки повинні 
бути зібрані і знищені. 

Форма випуску 
По 4, 8, 10 або 20 смужок в упаковці з ламінованої полімерної плівки. 

Зберігання 
Сухе, темне, недоступне для дітей місце, в щільно закритому упакуванні виробника, окремо від 

продуктів бджільництва та інших засобів захисту бджіл за температури від 0 до 25 °С. 
Термін придатності - 4 роки. 

Власник реєстраційного посвідчення  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  
Тел. 0800211201 

Виробник готового продукту 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16, 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 

 


