ТИМОЛ
Чист на кристали за контрол на вароатозата и нозематозата при
пчелните семейства
Опаковки от 10, 15 и 100 грама.
Тимолът е природен продукт, който не оказва вредно въздействие върху
пчелите и не оставя остатъци в пчелните продукти.
Разрешен е за контрол на Varroa destructor съгласно регламента за
биологично производство и се използва като част от интегрираната
програма за борба срещу вароатозата.
Освен специфичното акарицидно действие срещу Varroa destructor,
тимолът притежава бактерицидни и фунгицидни свойства, които помагат
на пчелните семейства да се справят сами с други болести при пчелите
като аскосфероза, нозематоза и гнилцови заболявания.
Тимолът стимулира хигиенното поведение при пчелите.
Начин на приложение:
Тимолът се използва основно при контрол на вароатозата и нозематозата
при пчелните семейства, прилага се:
- на кристали (в тензухена торбичка се загъват 10,0 g тимол на кристали,
торбичката се поставя върху рамките до преградната дъска в кошера);
- на прах (кристалите може да се смелят в мелничка), прахът се разстила
равномерно по рамките, дозата е 1 – 1,5 g за нормално развито семейство
(при по-силни или по-слаби семейства количеството се променя с 0,25 г. на
междурамие с пчели);
- спиртен разтвор поставен в захарен сироп;
- тимол в захарни и маслени питки (с големина на орех);
- чрез опушване и други.
Третирането с тимол се повтаря 4-5 пъти през 4-7 дни за постигане на
добър ефект.
Тимолът може да се използва като консервант на захарният сироп против
вкисване в доза 1г на 10 литра.
ВАЖНО. Тимолът се прилага при температура от 15 до 25 °С по време на
отглеждане на пилото.

След третиране с тимол кошерът да не се отваря, за да не се разнесат
парите навън.
При предозиране и при много високи температури е възможно пчелите да
напуснат кошера. В някои случаи може да се наблюдава изхвърляне на
какавиди.
Предупреждения за опасност:
H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на
очите.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
P260 Не вдишвайте прах или дим.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни
очила/предпазна маска за лице.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ
предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно
свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода /вземете душ.
P304 + P340 + P310 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и
го поставете в позиция, улесняваща дишането. Незабавно се обадете в
ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с
вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако
има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

