
 
 

INFORMACE PRO CHOVATELE 
Vaderis – 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel 

 
 

1. ŽADATEL O KLINICKÉ HODNOCENÍ  A  DRŽITEL  POVOLENÍ  K VÝROBĚ  
ODPOVĚDNÝ  ZA  UVOLNĚNÍ  ŠARŽE  
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. 
Máslovice - Dol 94 
252 66 Libčice nad Vltavou 
Tel. 734 858 244, e-mail: beedol@beedol.cz 

 
2. NÁZEV  VETERINÁRNÍHO  LÉČIVÉHO  PŘÍPRAVKU 

Vaderis 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel 
 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 
Léčivá látka: Rotenon – roztok – 5 g/l 
Ostatní látky: Aceton – ad 1 l 

 
4. INDIKACE 

Vaderis je určen k hubení roztočů varroa destructor ve včelstvech včely medonosné (Apis 
mellifera) v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod.  

 
5. KONTRAINDIKACE 

Viz bod 10 (Ochranná lhůta). 
            Nejsou známy 
 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 Předávkování vyvolává zvýšený výskyt omámených včel na dně úlu až hynutí včel.  

 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 
Včelstva včely medonosné (Apis mellifera) 
 

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ 
Přípravek pro nátěr víček pro požadované koncentrace účinné látky 2,5 g/l, 1 g/l a 0,5 g/l se 
připraví ředěním Vaderisu acetonem tímto způsobem: 

1. koncentrace 2,5 g/l 
 Přípravek pro nátěr víček se připraví ředěním Vaderisu acetonem v poměru 1:1. 

Do polyethylenového kelímku, který je součástí balení, se odměří 4 víčka přípravku Vaderis (tj. 20 
ml) a přidají se 4 víčka acetonu (tj. 20 ml). Roztok se promíchá a použije k nátěru. 
 

2. koncentrace 1 g/l 
 Přípravek pro nátěr víček se připraví pětinásobným ředěním Vaderisu acetonem.  

Do polyethylenového kelímku, který je součástí balení, se odměří 8 víčka přípravku Vaderis (tj. 40 
ml) a doplní se acetonem po značku 0,2l. Roztok se promíchá a použije k nátěru. 
 

3. koncentrace 0,5 g/l 
 Přípravek pro nátěr víček se připraví desetinásobným ředěním Vaderisu acetonem.  

Do polyethylenového kelímku, který je součástí balení, se odměří 4 víčka přípravku Vaderis (tj. 20 
ml) a doplní se acetonem po značku 0,2l. Roztok se promíchá a použije k nátěru. 
 



 
 

Léčivý přípravek natíráme na plodová víčka přiloženým štětcem. Součástí každého balení 
přípravku je štětec, polypropylénový kelímek na přelití přípravku. Na každém stanovišti použijte 
štětec nový. Potřebné množství přípravku na nátěr se přelije do přiloženého polyproylénového 
kelímku určeného pro následnou aplikaci nátěru štětcem. 
Česno ponecháme otevřené. Nátěr provádíme pouze jednou, na veškerý zavíčkovaný plod.  
Přípravek NEPOUŽÍVEJTE na přímém slunečním světle. 

 
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ 

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat hynutí včel. 
 

10. OCHRANNÁ LHŮTA 
Med: bez ochranných lhůt 
Nepoužívat během snůšky. Veterinární léčivý přípravek je třeba použít pouze v období mimo 
snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med, tj. používáme v předjaří, podletí 
a na podzim. 
 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ 
Přípravek uchováváme za teploty do 25 °C, mimo dosah slunečního záření, odděleně od 
potravin a krmiv mimo dosah dětí a nepovolaných osob. 

 
12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Zvláštní opatření pro použití u včel 
Nepoužívat v době snůšky. Pokud je přípravek podán během snůšky, může vést k výskytu 
reziduí léčivé látky v medu. Výskyt reziduí v medu je minimalizován dobou aplikace a to v 
období mimo snůšku a dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med, tj používáme v předjaří, 
podletí a na podzim. 

 
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: 
Přípravek obsahuje rotenon. Při nátěru a manipulaci s léčivem je nutné používat osobní 
ochranné prostředky, gumové rukavice a brýle. Přípravek může dráždit kůži, sliznice a 
alergizovat. Při nechtěném kontaktu kůže s roztokem zasažené místo okamžitě omyjte vodou 
a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou.  

 
13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO 

ODPADU 
Přípravek obsahuje rotenon, který je toxický pro ryby a další vodní organizmy! 
Nespotřebované zbytky a výplachy, nesmí zasáhnout vodní zdroje ani veřejnou kanalizaci. 
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku 
musí být likvidován podle místních právních předpisů  

 
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE 

Leden 2015 
 

15. DALŠÍ INFORMACE 
Doba použití je vyznačena na obalu.  
Interakce 
V kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími pyrethroidy je přípravek pro včely jedovatý. 
NEPOUŽÍVEJTE s výrobky Gabon PF 90 mg, Gabon PA 1,5 mg, M-1 AER 240 mg/ml, MP-10 
FUM 24 mg/ml a dalšími léčivy obsahující pyrethroidy. 

             Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na základě objednávky s náležitostmi 
veterinárního předpisu.  


