
Plus d’info sur 
www.livestock.bayer.be

Choisissez cette année  
le PolyVar® Yellow pour votre 
traitement d’été contre  
la varroose !

• Nouveau médicament à usage vétérinaire enregistré en Belgique.
• Disponible sans prescription chez votre vétérinaire ou pharmacien.
•  Pour un programme de rotation : la fluméthrine est le seul 

pyréthrinoïde, enregistré en Belgique.
• Ruban innovant avec des trous, à placer à l’entrée de la ruche.
•  Les abeilles sont exposées à la fluméthrine par contact direct en entrant 

et en sortant de la ruche, et indirect par contact social  
à l’intérieur de la ruche.

•  Prévient l’introduction des acariens Varroa par des abeilles infestées 
des colonies voisines, non traitées.

•  Sûr : aucune évaporation de la substance active. Aucun effet sur  
la puissance des colonies ou le développement du couvain. Aucun effet 
sur la production de miel. Pas de temps d’attente pour le miel.
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Naam en adres van de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen en de fabrikant 
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer SA-NV Bayer B.V.
J.E. Mommaertslaan 14  Energieweg 1
B-1831 Diegem (Machelen) NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Duitsland

Benaming van het diergeneesmiddel
PolyVar Yellow 275 mg strip voor in de bijenkorf
Flumethrine

Gehalte aan werkza(a)m(e) en overige bestandd(e)l(en)
Gele kunststof strips met 15 gaten
Werkzame stof: één strip voor in de bijenkorf bevat 
275 mg flumethrine

Indicatie(s)
Voor de behandeling van varroamijtziekte bij honingbijen 
veroorzaakt door voor flumethrine gevoelige Varroa 
destructor mijten.

Contra-indicatie(s)
Niet gebruiken in gevallen van bekende resistentie tegen 
pyrethroïden zoals beschreven in rubriek "Speciale 
waarschuwingen”. 

Bijwerkingen
Geen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties 
vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt 
u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten waarvoor het diergeneesmiddel 
bestemd is
Honingbij 

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) 
en wijze van gebruik
Toediening in de bijenkorf. Gebruik aan de ingang van de 
bijenkorf als poort.
Gebruik twee strips per standaard bijenkorf.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Toepassing van de strips voor in de bijenkorf:
De behandeling moet gestart worden binnen korte tijd na 
het verzamelen van de honing en het slingeren om zeker 
te stellen dat er voldoende vluchtactiviteit zal zijn voor een 
effectieve behandeling en gezonde bijenontwikkeling in 
de winter. De behandeling moet gedurende ten minste 
9 weken toegepast worden tot het einde van de vlucht-
activiteit, maar niet langer dan 4 maanden. Bij doorlo-
pende mijtval na 9 weken moet de behandeling voort-
gezet worden. Zo bestrijkt de behandeling gewoonlijk de 
kritieke fase van mogelijke horizontale mijtbesmetting, 
bijv. door diefstal. Het succes van de behandeling moet 
gecontroleerd worden zoals vermeld in de rubriek 
“Speciale waarschuwing(en)”.
De strip voor in de bijenkorf moet zodanig in de ingang 
bevestigd worden dat de bijen gedwongen worden om 
de kast alleen door de gaten in de strip in en uit te vliegen. 
Het oppervlak en de gaten van de strip voor in de 
bijenkorf mogen niet bedekt worden om zeker te stellen 
dat de bijen in contact komen met de strip en voor de  
ventilatie van de kast. De strips zijn speciaal ontworpen 
om de verwijdering van dode bijen niet te hinderen. 
De strips mogen niet doorgeknipt worden.
Deze verpakking bevat alleen de strip voor in de bijenkorf, 
maar afhankelijk van het type bijenkorf en de maat van 
de ingang kunnen andere hulpmiddelen als nagels, nieten, 
spijkers of houtblokjes nodig zijn om de strip op zijn 
plaats te houden. De strips kunnen op verschillende 
manieren binnen of buiten op de kast bevestigd worden. 
Voor kasten met een brede ingang kunnen twee strips 
aan elkaar bevestigd worden (zie figuur 3a, b voor bv. 
Boczonadi, Dadant, Deutsch normal, Langstroth, 
Simplex, Spaar-Kast en Zander kasten).
Voor bijenkasten met een kleine ingang, kunnen de strips 
in blokvorm voor de ingang bevestigd worden (zie figuur 
3c, bv. Layens, A-Ž kasten).
Zie illustraties hieronder.

Wachttermijn
Honing: nul dagen.
Niet gebruiken tijdens honingdracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit 
diergeneesmiddel.

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché et du titulaire de l’autorisation de 
fabrication responsable de la libération des lots, 
si différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)

Fabricant responsable de la libération des lots :
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Allemagne 

Dénomination du médicament vétérinaire
PolyVar Yellow 275 mg ruban pour ruche
Fluméthrine

Liste de la (des) substance(s) active(s) et autre(s) 
ingrédient(s)
Rubans en plastique, de couleur jaune, avec 15 trous.
Substance active : Un ruban pour ruche contient 
275 mg de fluméthrine.

Indication(s)
Chez l’abeille, traitement de la varroose due aux acariens 
Varroa destructor sensibles à la fluméthrine. 

Contre-indications
Ne pas utiliser en cas de résistance connue à des 
pyréthrinoïdes (voir rubrique « Mises en garde particu-
lières »).

Effets indésirables 
Aucun.
Si vous constatez des effets indésirables graves ou 
d’autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez 
en informer votre vétérinaire.

Espèce(s) cible(s)
Abeille 

Posologie pour chaque espèce, voie(s) et mode 
d’administration
Application dans la ruche. À utiliser à l’entrée de la 
ruche, comme une porte.
Utiliser deux rubans par ruche standard.

Conseils pour une administration correcte
Mise en place des rubans pour ruche :
Le traitement doit débuter peu après la miellée et l’extrac-
tion du miel afin d’assurer une activité de vol suffisante 
pour un traitement efficace et un développement sain 
de l’abeille en hiver. Le traitement doit durer au moins 9 
semaines jusqu'à la fin de l’activité de vol, mais pas plus 
de 4 mois. A 9 semaines, poursuivre le traitement si l'on 
continue d'observer des acariens morts à ce moment. 
Le traitement permettra donc généralement de couvrir 
la phase critique du transfert horizontal potentiel des 
acariens, p. ex. par vol.
L’efficacité du traitement doit être contrôlée de la manière 
décrite à la rubrique « Mises en garde particulières ».
Le ruban pour ruche doit être placé à l’entrée de la ruche 
de manière à ce que les abeilles ne puissent entrer ou 
sortir qu’en passant à travers les trous du ruban. La 
surface entière et les trous du ruban pour ruche ne 
doivent pas être recouverts afin d’assurer le contact des 
abeilles avec le ruban et la ventilation de la ruche. Les 
rubans sont conçus pour ne pas empêcher l’enlèvement 
des abeilles mortes. Les rubans ne doivent pas être 
coupés.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op 
het etiket en de doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire 
verpakking: direct gebruiken, niet bewaren. Al het 
ongebruikte product moet worden vernietigd.

Speciale waarschuwing(en)
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor
het diergeneesmiddel bestemd is:
Alle volken in dezelfde bijenstand moeten gelijktijdig 
behandeld worden. 
Het product moet gebruikt worden als onderdeel van een 
geïntegreerd varroacontroleprogramma.
Als doeltreffende methode om de kans op selectie van 
resistentie te vermijden, mag PolyVar Yellow – zoals voor 
andere acaricida – niet in opeenvolgende jaren gebruikt 
worden. In de plaats daarvan moet een strikt rotatie-
schema met producten met werkzame bestanddelen uit 
andere chemische klassen toegepast worden. Afhankelijk 
van de regionale resistentiesituatie kan het nodig zijn om 
de behandeling langer dan één jaar te onderbreken. 
Aangezien flumethrine en tau-fluvalinaat behoren tot 
dezelfde klasse zijn ze niet geschikt voor rotatie met 
elkaar. 
Onjuist gebruik van het diergeneesmiddel kan leiden tot 
een hoger risico op ontwikkeling van resistentie en 
daardoor kan uiteindelijk de behandeling falen, wat leidt 
tot verlies van volken.
Over het algemeen is het raadzaam om de acaricidege-
voeligheid op regionaal niveau te testen. Dit kan bv. 
gedaan worden met biologische tests (testen of levende 
mijten sterven bij blootstelling aan de werkzame stof) 
of moleculaire analyse met PCR (bemonstering van 
dode mijten om te testen op resistentiegenen). In het 
geval van bestaande resistentie tegen pyrethroïden mag 
PolyVar Yellow niet gebruikt worden. Als in het verleden 
resistentie tegen pyrethroïden werd vastgesteld, is het 
nuttig om te overwegen de actuele status van een volk te 
testen, omdat reversie naar gevoeligheid zich met de 
jaren kan voordoen.
Voor blootstelling aan de werkzame stof moet er 
vluchtactiviteit zijn. In geval van langdurige periodes van 
beperkte vluchtactiviteit, bv. door ongunstige weersom-
standigheden, kan de werkzaamheid verminderd zijn. 
Het succes van de behandeling moet gevolgd worden 
met beproefde standaard tests zoals continue controle 
van de natuurlijke mijtval met behulp van een kleverige 
invoerlade, of evaluatie van de mijtenlast per 100 bijen 
om te bepalen of een winterbehandeling bv. met 
oxaalzuur nodig is.
Gebruik de strip voor in de bijenkorf niet opnieuw.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Na installatie van het product kan het gebeuren dat de 
bijen een aantal uren samenscholen bij de ingang van de 
kast tijdens de aanpassing. 
Bij hoge temperaturen moet er gezorgd worden voor een 
adequate verluchting van de korf.
PolyVar Yellow werd niet getest tijdens extreem warme 
weersomstandigheden. Het product kan de verluchting 
van de kast in gelijke mate verstoren zoals standaard 
middelen om de korfingang te verkleinen en moet dus 
tijdelijk verwijderd worden als dat nodig geacht wordt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de
persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Bewaar de zak met de strips voor in de bijenkorf tot 
gebruik in de buitenverpakking.
Was de handen met koud water na het plaatsen van de 
strips voor in de bijenkorf.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen
van interactie:
Geen, voor zover bekend.
Niet gelijktijdig met andere acaricida tegen varroamijt-
ziekte gebruiken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen,
antidota):
Door de aard van de bijenkorfstrips is overdosering 
onwaarschijnlijk en tekenen van overdosering worden 
niet verwacht. 

Onverenigbaarheden:
Geen, voor zover bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele 
restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan 
dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te 
worden verwijderd.
PolyVar Yellow (strips of lege zakjes) dient niet in de 
waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan 
opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is 
herzien
Maart 2017.

Overige informatie
Polyester/aluminium/lage dichtheid polyethyleenfoliezak 
Verpakkingsgrootte:
Doos met 1 foliezak (10 strips voor in de bijenkorf)
Doos met 10 foliezakken (100 strips voor in de bijenkorf)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in 
de handel worden gebracht.
Bijen worden blootgesteld aan de werkzame stof door 
rechtstreeks contact met de poort bij het in en uit vliegen 
van de kast en indirect door sociaal contact binnen de 
kast. Er is geen verdamping van de werkzame stof. 

BE-V508133

Vrije aflevering

NL:  Kanalisatie VRIJ
REG NL 118723

Cet emballage ne contient que les rubans pour ruche, 
mais en fonction du type de ruche et de la taille de 
l’entrée de la ruche, d’autres éléments tels que des 
punaises, des agrafes, des clous ou des blocs de bois 
peuvent s’avérer nécessaires pour fixer le ruban. Les 
rubans peuvent être fixés de différentes manières à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la ruche. 
Pour les types de ruche ayant une entrée large, deux 
rubans peuvent être fixés en ligne (voir figures 3a et 3b 
pour p. ex. les ruches Boczonadi, Dadant, Deutsch 
normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast et Zander).
Pour les ruches ayant une petite entrée, les rubans 
peuvent être fixés en formant un cuboïde devant l'entrée 
(voir figure 3c, p. ex. ruches Layens et A-Ž).
Des exemples sont illustrés ci-dessus.

Temps d’attente
Miel: zéro jour.
Ne pas utiliser pendant la miellée.

Conditions particulières de conservation
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne pas utiliser après la date figurant sur l’étiquette et 
la boîte.
Durée de conservation après première ouverture du 
conditionnement primaire : à utiliser immédiatement, 
ne pas conserver. Tout produit restant doit être jeté.

Mise(s) en garde particulière(s)
Précautions particulières pour chaque espèce cible :
Traiter simultanément toutes les colonies d’un même 
rucher.
Le produit doit être utilisé dans le cadre d’un programme 
de lutte intégré contre le varroa. 
En tant que méthode efficace visant à réduire le risque 
de sélection d’acariens résistants, comme c’est le cas 
avec d’autres acaricides, PolyVar Yellow ne doit pas être 
utilisé au cours d’années consécutives mais une rotation 
stricte par des produits contenant des substances 
actives appartenant à d’autres classes chimiques doit 
plutôt être appliquée. En fonction de la situation de la 
résistance locale, il peut s'avérer nécessaire de respecter 
une pause de plus d'un an entre les traitements. Etant 
donné que la fluméthrine et le tau-fluvalinate appartiennent 
à la même classe, leur rotation de l’un avec l’autre n’est 
pas adéquate.
L’utilisation inadéquate du produit pourrait comporter un 
risque accru de développement d’une résistance et 
pourrait finalement mener à une inefficacité de la 
thérapie et à une perte des colonies.
De manière générale, il est recommandé de tester la 
sensibilité aux acaricides au niveau régional. Cela peut 
s’effectuer p. ex. par dosage biologique (test évaluant si 
les acariens vivants meurent lorsqu’ils sont exposés à la 
substance active) ou analyse moléculaire utilisation la 
PCR (analyse sur un échantillon d’acariens morts pour 
tester l’existence de gènes de résistance). En cas de 
résistance aux pyréthrinoïdes, PolyVar Yellow ne doit pas 
être utilisé. Lorsqu’une résistance aux pyréthrinoïdes a 
été constatée dans le passé, envisager la réalisation d’un 
nouveau test pour déterminer la sensibilité actuelle de la 
colonie car les acariens peuvent redevenir sensibles en 
plusieurs années.
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Naam en adres van de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen en de fabrikant 
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer SA-NV Bayer B.V.
J.E. Mommaertslaan 14  Energieweg 1
B-1831 Diegem (Machelen) NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Duitsland

Benaming van het diergeneesmiddel
PolyVar Yellow 275 mg strip voor in de bijenkorf
Flumethrine

Gehalte aan werkza(a)m(e) en overige bestandd(e)l(en)
Gele kunststof strips met 15 gaten
Werkzame stof: één strip voor in de bijenkorf bevat 
275 mg flumethrine

Indicatie(s)
Voor de behandeling van varroamijtziekte bij honingbijen 
veroorzaakt door voor flumethrine gevoelige Varroa 
destructor mijten.

Contra-indicatie(s)
Niet gebruiken in gevallen van bekende resistentie tegen 
pyrethroïden zoals beschreven in rubriek "Speciale 
waarschuwingen”. 

Bijwerkingen
Geen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties 
vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt 
u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten waarvoor het diergeneesmiddel 
bestemd is
Honingbij 

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) 
en wijze van gebruik
Toediening in de bijenkorf. Gebruik aan de ingang van de 
bijenkorf als poort.
Gebruik twee strips per standaard bijenkorf.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Toepassing van de strips voor in de bijenkorf:
De behandeling moet gestart worden binnen korte tijd na 
het verzamelen van de honing en het slingeren om zeker 
te stellen dat er voldoende vluchtactiviteit zal zijn voor een 
effectieve behandeling en gezonde bijenontwikkeling in 
de winter. De behandeling moet gedurende ten minste 
9 weken toegepast worden tot het einde van de vlucht-
activiteit, maar niet langer dan 4 maanden. Bij doorlo-
pende mijtval na 9 weken moet de behandeling voort-
gezet worden. Zo bestrijkt de behandeling gewoonlijk de 
kritieke fase van mogelijke horizontale mijtbesmetting, 
bijv. door diefstal. Het succes van de behandeling moet 
gecontroleerd worden zoals vermeld in de rubriek 
“Speciale waarschuwing(en)”.
De strip voor in de bijenkorf moet zodanig in de ingang 
bevestigd worden dat de bijen gedwongen worden om 
de kast alleen door de gaten in de strip in en uit te vliegen. 
Het oppervlak en de gaten van de strip voor in de 
bijenkorf mogen niet bedekt worden om zeker te stellen 
dat de bijen in contact komen met de strip en voor de  
ventilatie van de kast. De strips zijn speciaal ontworpen 
om de verwijdering van dode bijen niet te hinderen. 
De strips mogen niet doorgeknipt worden.
Deze verpakking bevat alleen de strip voor in de bijenkorf, 
maar afhankelijk van het type bijenkorf en de maat van 
de ingang kunnen andere hulpmiddelen als nagels, nieten, 
spijkers of houtblokjes nodig zijn om de strip op zijn 
plaats te houden. De strips kunnen op verschillende 
manieren binnen of buiten op de kast bevestigd worden. 
Voor kasten met een brede ingang kunnen twee strips 
aan elkaar bevestigd worden (zie figuur 3a, b voor bv. 
Boczonadi, Dadant, Deutsch normal, Langstroth, 
Simplex, Spaar-Kast en Zander kasten).
Voor bijenkasten met een kleine ingang, kunnen de strips 
in blokvorm voor de ingang bevestigd worden (zie figuur 
3c, bv. Layens, A-Ž kasten).
Zie illustraties hieronder.

Wachttermijn
Honing: nul dagen.
Niet gebruiken tijdens honingdracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit 
diergeneesmiddel.

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché et du titulaire de l’autorisation de 
fabrication responsable de la libération des lots, 
si différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)

Fabricant responsable de la libération des lots :
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Allemagne 

Dénomination du médicament vétérinaire
PolyVar Yellow 275 mg ruban pour ruche
Fluméthrine

Liste de la (des) substance(s) active(s) et autre(s) 
ingrédient(s)
Rubans en plastique, de couleur jaune, avec 15 trous.
Substance active : Un ruban pour ruche contient 
275 mg de fluméthrine.

Indication(s)
Chez l’abeille, traitement de la varroose due aux acariens 
Varroa destructor sensibles à la fluméthrine. 

Contre-indications
Ne pas utiliser en cas de résistance connue à des 
pyréthrinoïdes (voir rubrique « Mises en garde particu-
lières »).

Effets indésirables 
Aucun.
Si vous constatez des effets indésirables graves ou 
d’autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez 
en informer votre vétérinaire.

Espèce(s) cible(s)
Abeille 

Posologie pour chaque espèce, voie(s) et mode 
d’administration
Application dans la ruche. À utiliser à l’entrée de la 
ruche, comme une porte.
Utiliser deux rubans par ruche standard.

Conseils pour une administration correcte
Mise en place des rubans pour ruche :
Le traitement doit débuter peu après la miellée et l’extrac-
tion du miel afin d’assurer une activité de vol suffisante 
pour un traitement efficace et un développement sain 
de l’abeille en hiver. Le traitement doit durer au moins 9 
semaines jusqu'à la fin de l’activité de vol, mais pas plus 
de 4 mois. A 9 semaines, poursuivre le traitement si l'on 
continue d'observer des acariens morts à ce moment. 
Le traitement permettra donc généralement de couvrir 
la phase critique du transfert horizontal potentiel des 
acariens, p. ex. par vol.
L’efficacité du traitement doit être contrôlée de la manière 
décrite à la rubrique « Mises en garde particulières ».
Le ruban pour ruche doit être placé à l’entrée de la ruche 
de manière à ce que les abeilles ne puissent entrer ou 
sortir qu’en passant à travers les trous du ruban. La 
surface entière et les trous du ruban pour ruche ne 
doivent pas être recouverts afin d’assurer le contact des 
abeilles avec le ruban et la ventilation de la ruche. Les 
rubans sont conçus pour ne pas empêcher l’enlèvement 
des abeilles mortes. Les rubans ne doivent pas être 
coupés.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op 
het etiket en de doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire 
verpakking: direct gebruiken, niet bewaren. Al het 
ongebruikte product moet worden vernietigd.

Speciale waarschuwing(en)
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor
het diergeneesmiddel bestemd is:
Alle volken in dezelfde bijenstand moeten gelijktijdig 
behandeld worden. 
Het product moet gebruikt worden als onderdeel van een 
geïntegreerd varroacontroleprogramma.
Als doeltreffende methode om de kans op selectie van 
resistentie te vermijden, mag PolyVar Yellow – zoals voor 
andere acaricida – niet in opeenvolgende jaren gebruikt 
worden. In de plaats daarvan moet een strikt rotatie-
schema met producten met werkzame bestanddelen uit 
andere chemische klassen toegepast worden. Afhankelijk 
van de regionale resistentiesituatie kan het nodig zijn om 
de behandeling langer dan één jaar te onderbreken. 
Aangezien flumethrine en tau-fluvalinaat behoren tot 
dezelfde klasse zijn ze niet geschikt voor rotatie met 
elkaar. 
Onjuist gebruik van het diergeneesmiddel kan leiden tot 
een hoger risico op ontwikkeling van resistentie en 
daardoor kan uiteindelijk de behandeling falen, wat leidt 
tot verlies van volken.
Over het algemeen is het raadzaam om de acaricidege-
voeligheid op regionaal niveau te testen. Dit kan bv. 
gedaan worden met biologische tests (testen of levende 
mijten sterven bij blootstelling aan de werkzame stof) 
of moleculaire analyse met PCR (bemonstering van 
dode mijten om te testen op resistentiegenen). In het 
geval van bestaande resistentie tegen pyrethroïden mag 
PolyVar Yellow niet gebruikt worden. Als in het verleden 
resistentie tegen pyrethroïden werd vastgesteld, is het 
nuttig om te overwegen de actuele status van een volk te 
testen, omdat reversie naar gevoeligheid zich met de 
jaren kan voordoen.
Voor blootstelling aan de werkzame stof moet er 
vluchtactiviteit zijn. In geval van langdurige periodes van 
beperkte vluchtactiviteit, bv. door ongunstige weersom-
standigheden, kan de werkzaamheid verminderd zijn. 
Het succes van de behandeling moet gevolgd worden 
met beproefde standaard tests zoals continue controle 
van de natuurlijke mijtval met behulp van een kleverige 
invoerlade, of evaluatie van de mijtenlast per 100 bijen 
om te bepalen of een winterbehandeling bv. met 
oxaalzuur nodig is.
Gebruik de strip voor in de bijenkorf niet opnieuw.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Na installatie van het product kan het gebeuren dat de 
bijen een aantal uren samenscholen bij de ingang van de 
kast tijdens de aanpassing. 
Bij hoge temperaturen moet er gezorgd worden voor een 
adequate verluchting van de korf.
PolyVar Yellow werd niet getest tijdens extreem warme 
weersomstandigheden. Het product kan de verluchting 
van de kast in gelijke mate verstoren zoals standaard 
middelen om de korfingang te verkleinen en moet dus 
tijdelijk verwijderd worden als dat nodig geacht wordt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de
persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Bewaar de zak met de strips voor in de bijenkorf tot 
gebruik in de buitenverpakking.
Was de handen met koud water na het plaatsen van de 
strips voor in de bijenkorf.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen
van interactie:
Geen, voor zover bekend.
Niet gelijktijdig met andere acaricida tegen varroamijt-
ziekte gebruiken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen,
antidota):
Door de aard van de bijenkorfstrips is overdosering 
onwaarschijnlijk en tekenen van overdosering worden 
niet verwacht. 

Onverenigbaarheden:
Geen, voor zover bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele 
restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan 
dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te 
worden verwijderd.
PolyVar Yellow (strips of lege zakjes) dient niet in de 
waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan 
opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is 
herzien
Maart 2017.

Overige informatie
Polyester/aluminium/lage dichtheid polyethyleenfoliezak 
Verpakkingsgrootte:
Doos met 1 foliezak (10 strips voor in de bijenkorf)
Doos met 10 foliezakken (100 strips voor in de bijenkorf)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in 
de handel worden gebracht.
Bijen worden blootgesteld aan de werkzame stof door 
rechtstreeks contact met de poort bij het in en uit vliegen 
van de kast en indirect door sociaal contact binnen de 
kast. Er is geen verdamping van de werkzame stof. 

BE-V508133

Vrije aflevering

NL:  Kanalisatie VRIJ
REG NL 118723

Cet emballage ne contient que les rubans pour ruche, 
mais en fonction du type de ruche et de la taille de 
l’entrée de la ruche, d’autres éléments tels que des 
punaises, des agrafes, des clous ou des blocs de bois 
peuvent s’avérer nécessaires pour fixer le ruban. Les 
rubans peuvent être fixés de différentes manières à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la ruche. 
Pour les types de ruche ayant une entrée large, deux 
rubans peuvent être fixés en ligne (voir figures 3a et 3b 
pour p. ex. les ruches Boczonadi, Dadant, Deutsch 
normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast et Zander).
Pour les ruches ayant une petite entrée, les rubans 
peuvent être fixés en formant un cuboïde devant l'entrée 
(voir figure 3c, p. ex. ruches Layens et A-Ž).
Des exemples sont illustrés ci-dessus.

Temps d’attente
Miel: zéro jour.
Ne pas utiliser pendant la miellée.

Conditions particulières de conservation
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne pas utiliser après la date figurant sur l’étiquette et 
la boîte.
Durée de conservation après première ouverture du 
conditionnement primaire : à utiliser immédiatement, 
ne pas conserver. Tout produit restant doit être jeté.

Mise(s) en garde particulière(s)
Précautions particulières pour chaque espèce cible :
Traiter simultanément toutes les colonies d’un même 
rucher.
Le produit doit être utilisé dans le cadre d’un programme 
de lutte intégré contre le varroa. 
En tant que méthode efficace visant à réduire le risque 
de sélection d’acariens résistants, comme c’est le cas 
avec d’autres acaricides, PolyVar Yellow ne doit pas être 
utilisé au cours d’années consécutives mais une rotation 
stricte par des produits contenant des substances 
actives appartenant à d’autres classes chimiques doit 
plutôt être appliquée. En fonction de la situation de la 
résistance locale, il peut s'avérer nécessaire de respecter 
une pause de plus d'un an entre les traitements. Etant 
donné que la fluméthrine et le tau-fluvalinate appartiennent 
à la même classe, leur rotation de l’un avec l’autre n’est 
pas adéquate.
L’utilisation inadéquate du produit pourrait comporter un 
risque accru de développement d’une résistance et 
pourrait finalement mener à une inefficacité de la 
thérapie et à une perte des colonies.
De manière générale, il est recommandé de tester la 
sensibilité aux acaricides au niveau régional. Cela peut 
s’effectuer p. ex. par dosage biologique (test évaluant si 
les acariens vivants meurent lorsqu’ils sont exposés à la 
substance active) ou analyse moléculaire utilisation la 
PCR (analyse sur un échantillon d’acariens morts pour 
tester l’existence de gènes de résistance). En cas de 
résistance aux pyréthrinoïdes, PolyVar Yellow ne doit pas 
être utilisé. Lorsqu’une résistance aux pyréthrinoïdes a 
été constatée dans le passé, envisager la réalisation d’un 
nouveau test pour déterminer la sensibilité actuelle de la 
colonie car les acariens peuvent redevenir sensibles en 
plusieurs années.
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Naam en adres van de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen en de fabrikant 
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer SA-NV Bayer B.V.
J.E. Mommaertslaan 14  Energieweg 1
B-1831 Diegem (Machelen) NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Duitsland

Benaming van het diergeneesmiddel
PolyVar Yellow 275 mg strip voor in de bijenkorf
Flumethrine

Gehalte aan werkza(a)m(e) en overige bestandd(e)l(en)
Gele kunststof strips met 15 gaten
Werkzame stof: één strip voor in de bijenkorf bevat 
275 mg flumethrine

Indicatie(s)
Voor de behandeling van varroamijtziekte bij honingbijen 
veroorzaakt door voor flumethrine gevoelige Varroa 
destructor mijten.

Contra-indicatie(s)
Niet gebruiken in gevallen van bekende resistentie tegen 
pyrethroïden zoals beschreven in rubriek "Speciale 
waarschuwingen”. 

Bijwerkingen
Geen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties 
vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt 
u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldiersoorten waarvoor het diergeneesmiddel 
bestemd is
Honingbij 

Dosering voor elke doeldiersoort, toedieningsweg(en) 
en wijze van gebruik
Toediening in de bijenkorf. Gebruik aan de ingang van de 
bijenkorf als poort.
Gebruik twee strips per standaard bijenkorf.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Toepassing van de strips voor in de bijenkorf:
De behandeling moet gestart worden binnen korte tijd na 
het verzamelen van de honing en het slingeren om zeker 
te stellen dat er voldoende vluchtactiviteit zal zijn voor een 
effectieve behandeling en gezonde bijenontwikkeling in 
de winter. De behandeling moet gedurende ten minste 
9 weken toegepast worden tot het einde van de vlucht-
activiteit, maar niet langer dan 4 maanden. Bij doorlo-
pende mijtval na 9 weken moet de behandeling voort-
gezet worden. Zo bestrijkt de behandeling gewoonlijk de 
kritieke fase van mogelijke horizontale mijtbesmetting, 
bijv. door diefstal. Het succes van de behandeling moet 
gecontroleerd worden zoals vermeld in de rubriek 
“Speciale waarschuwing(en)”.
De strip voor in de bijenkorf moet zodanig in de ingang 
bevestigd worden dat de bijen gedwongen worden om 
de kast alleen door de gaten in de strip in en uit te vliegen. 
Het oppervlak en de gaten van de strip voor in de 
bijenkorf mogen niet bedekt worden om zeker te stellen 
dat de bijen in contact komen met de strip en voor de  
ventilatie van de kast. De strips zijn speciaal ontworpen 
om de verwijdering van dode bijen niet te hinderen. 
De strips mogen niet doorgeknipt worden.
Deze verpakking bevat alleen de strip voor in de bijenkorf, 
maar afhankelijk van het type bijenkorf en de maat van 
de ingang kunnen andere hulpmiddelen als nagels, nieten, 
spijkers of houtblokjes nodig zijn om de strip op zijn 
plaats te houden. De strips kunnen op verschillende 
manieren binnen of buiten op de kast bevestigd worden. 
Voor kasten met een brede ingang kunnen twee strips 
aan elkaar bevestigd worden (zie figuur 3a, b voor bv. 
Boczonadi, Dadant, Deutsch normal, Langstroth, 
Simplex, Spaar-Kast en Zander kasten).
Voor bijenkasten met een kleine ingang, kunnen de strips 
in blokvorm voor de ingang bevestigd worden (zie figuur 
3c, bv. Layens, A-Ž kasten).
Zie illustraties hieronder.

Wachttermijn
Honing: nul dagen.
Niet gebruiken tijdens honingdracht.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit 
diergeneesmiddel.

Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché et du titulaire de l’autorisation de 
fabrication responsable de la libération des lots, 
si différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen)

Fabricant responsable de la libération des lots :
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Allemagne 

Dénomination du médicament vétérinaire
PolyVar Yellow 275 mg ruban pour ruche
Fluméthrine

Liste de la (des) substance(s) active(s) et autre(s) 
ingrédient(s)
Rubans en plastique, de couleur jaune, avec 15 trous.
Substance active : Un ruban pour ruche contient 
275 mg de fluméthrine.

Indication(s)
Chez l’abeille, traitement de la varroose due aux acariens 
Varroa destructor sensibles à la fluméthrine. 

Contre-indications
Ne pas utiliser en cas de résistance connue à des 
pyréthrinoïdes (voir rubrique « Mises en garde particu-
lières »).

Effets indésirables 
Aucun.
Si vous constatez des effets indésirables graves ou 
d’autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez 
en informer votre vétérinaire.

Espèce(s) cible(s)
Abeille 

Posologie pour chaque espèce, voie(s) et mode 
d’administration
Application dans la ruche. À utiliser à l’entrée de la 
ruche, comme une porte.
Utiliser deux rubans par ruche standard.

Conseils pour une administration correcte
Mise en place des rubans pour ruche :
Le traitement doit débuter peu après la miellée et l’extrac-
tion du miel afin d’assurer une activité de vol suffisante 
pour un traitement efficace et un développement sain 
de l’abeille en hiver. Le traitement doit durer au moins 9 
semaines jusqu'à la fin de l’activité de vol, mais pas plus 
de 4 mois. A 9 semaines, poursuivre le traitement si l'on 
continue d'observer des acariens morts à ce moment. 
Le traitement permettra donc généralement de couvrir 
la phase critique du transfert horizontal potentiel des 
acariens, p. ex. par vol.
L’efficacité du traitement doit être contrôlée de la manière 
décrite à la rubrique « Mises en garde particulières ».
Le ruban pour ruche doit être placé à l’entrée de la ruche 
de manière à ce que les abeilles ne puissent entrer ou 
sortir qu’en passant à travers les trous du ruban. La 
surface entière et les trous du ruban pour ruche ne 
doivent pas être recouverts afin d’assurer le contact des 
abeilles avec le ruban et la ventilation de la ruche. Les 
rubans sont conçus pour ne pas empêcher l’enlèvement 
des abeilles mortes. Les rubans ne doivent pas être 
coupés.

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op 
het etiket en de doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire 
verpakking: direct gebruiken, niet bewaren. Al het 
ongebruikte product moet worden vernietigd.

Speciale waarschuwing(en)
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor
het diergeneesmiddel bestemd is:
Alle volken in dezelfde bijenstand moeten gelijktijdig 
behandeld worden. 
Het product moet gebruikt worden als onderdeel van een 
geïntegreerd varroacontroleprogramma.
Als doeltreffende methode om de kans op selectie van 
resistentie te vermijden, mag PolyVar Yellow – zoals voor 
andere acaricida – niet in opeenvolgende jaren gebruikt 
worden. In de plaats daarvan moet een strikt rotatie-
schema met producten met werkzame bestanddelen uit 
andere chemische klassen toegepast worden. Afhankelijk 
van de regionale resistentiesituatie kan het nodig zijn om 
de behandeling langer dan één jaar te onderbreken. 
Aangezien flumethrine en tau-fluvalinaat behoren tot 
dezelfde klasse zijn ze niet geschikt voor rotatie met 
elkaar. 
Onjuist gebruik van het diergeneesmiddel kan leiden tot 
een hoger risico op ontwikkeling van resistentie en 
daardoor kan uiteindelijk de behandeling falen, wat leidt 
tot verlies van volken.
Over het algemeen is het raadzaam om de acaricidege-
voeligheid op regionaal niveau te testen. Dit kan bv. 
gedaan worden met biologische tests (testen of levende 
mijten sterven bij blootstelling aan de werkzame stof) 
of moleculaire analyse met PCR (bemonstering van 
dode mijten om te testen op resistentiegenen). In het 
geval van bestaande resistentie tegen pyrethroïden mag 
PolyVar Yellow niet gebruikt worden. Als in het verleden 
resistentie tegen pyrethroïden werd vastgesteld, is het 
nuttig om te overwegen de actuele status van een volk te 
testen, omdat reversie naar gevoeligheid zich met de 
jaren kan voordoen.
Voor blootstelling aan de werkzame stof moet er 
vluchtactiviteit zijn. In geval van langdurige periodes van 
beperkte vluchtactiviteit, bv. door ongunstige weersom-
standigheden, kan de werkzaamheid verminderd zijn. 
Het succes van de behandeling moet gevolgd worden 
met beproefde standaard tests zoals continue controle 
van de natuurlijke mijtval met behulp van een kleverige 
invoerlade, of evaluatie van de mijtenlast per 100 bijen 
om te bepalen of een winterbehandeling bv. met 
oxaalzuur nodig is.
Gebruik de strip voor in de bijenkorf niet opnieuw.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Na installatie van het product kan het gebeuren dat de 
bijen een aantal uren samenscholen bij de ingang van de 
kast tijdens de aanpassing. 
Bij hoge temperaturen moet er gezorgd worden voor een 
adequate verluchting van de korf.
PolyVar Yellow werd niet getest tijdens extreem warme 
weersomstandigheden. Het product kan de verluchting 
van de kast in gelijke mate verstoren zoals standaard 
middelen om de korfingang te verkleinen en moet dus 
tijdelijk verwijderd worden als dat nodig geacht wordt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de
persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
Bewaar de zak met de strips voor in de bijenkorf tot 
gebruik in de buitenverpakking.
Was de handen met koud water na het plaatsen van de 
strips voor in de bijenkorf.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen
van interactie:
Geen, voor zover bekend.
Niet gelijktijdig met andere acaricida tegen varroamijt-
ziekte gebruiken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen,
antidota):
Door de aard van de bijenkorfstrips is overdosering 
onwaarschijnlijk en tekenen van overdosering worden 
niet verwacht. 

Onverenigbaarheden:
Geen, voor zover bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen 
van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele 
restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan 
dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te 
worden verwijderd.
PolyVar Yellow (strips of lege zakjes) dient niet in de 
waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan 
opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is 
herzien
Maart 2017.

Overige informatie
Polyester/aluminium/lage dichtheid polyethyleenfoliezak 
Verpakkingsgrootte:
Doos met 1 foliezak (10 strips voor in de bijenkorf)
Doos met 10 foliezakken (100 strips voor in de bijenkorf)
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in 
de handel worden gebracht.
Bijen worden blootgesteld aan de werkzame stof door 
rechtstreeks contact met de poort bij het in en uit vliegen 
van de kast en indirect door sociaal contact binnen de 
kast. Er is geen verdamping van de werkzame stof. 
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Cet emballage ne contient que les rubans pour ruche, 
mais en fonction du type de ruche et de la taille de 
l’entrée de la ruche, d’autres éléments tels que des 
punaises, des agrafes, des clous ou des blocs de bois 
peuvent s’avérer nécessaires pour fixer le ruban. Les 
rubans peuvent être fixés de différentes manières à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la ruche. 
Pour les types de ruche ayant une entrée large, deux 
rubans peuvent être fixés en ligne (voir figures 3a et 3b 
pour p. ex. les ruches Boczonadi, Dadant, Deutsch 
normal, Langstroth, Simplex, Spaar-Kast et Zander).
Pour les ruches ayant une petite entrée, les rubans 
peuvent être fixés en formant un cuboïde devant l'entrée 
(voir figure 3c, p. ex. ruches Layens et A-Ž).
Des exemples sont illustrés ci-dessus.

Temps d’attente
Miel: zéro jour.
Ne pas utiliser pendant la miellée.

Conditions particulières de conservation
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.
Ne pas utiliser après la date figurant sur l’étiquette et 
la boîte.
Durée de conservation après première ouverture du 
conditionnement primaire : à utiliser immédiatement, 
ne pas conserver. Tout produit restant doit être jeté.

Mise(s) en garde particulière(s)
Précautions particulières pour chaque espèce cible :
Traiter simultanément toutes les colonies d’un même 
rucher.
Le produit doit être utilisé dans le cadre d’un programme 
de lutte intégré contre le varroa. 
En tant que méthode efficace visant à réduire le risque 
de sélection d’acariens résistants, comme c’est le cas 
avec d’autres acaricides, PolyVar Yellow ne doit pas être 
utilisé au cours d’années consécutives mais une rotation 
stricte par des produits contenant des substances 
actives appartenant à d’autres classes chimiques doit 
plutôt être appliquée. En fonction de la situation de la 
résistance locale, il peut s'avérer nécessaire de respecter 
une pause de plus d'un an entre les traitements. Etant 
donné que la fluméthrine et le tau-fluvalinate appartiennent 
à la même classe, leur rotation de l’un avec l’autre n’est 
pas adéquate.
L’utilisation inadéquate du produit pourrait comporter un 
risque accru de développement d’une résistance et 
pourrait finalement mener à une inefficacité de la 
thérapie et à une perte des colonies.
De manière générale, il est recommandé de tester la 
sensibilité aux acaricides au niveau régional. Cela peut 
s’effectuer p. ex. par dosage biologique (test évaluant si 
les acariens vivants meurent lorsqu’ils sont exposés à la 
substance active) ou analyse moléculaire utilisation la 
PCR (analyse sur un échantillon d’acariens morts pour 
tester l’existence de gènes de résistance). En cas de 
résistance aux pyréthrinoïdes, PolyVar Yellow ne doit pas 
être utilisé. Lorsqu’une résistance aux pyréthrinoïdes a 
été constatée dans le passé, envisager la réalisation d’un 
nouveau test pour déterminer la sensibilité actuelle de la 
colonie car les acariens peuvent redevenir sensibles en 
plusieurs années.
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Comment utiliser le PolyVar® Yellow 
d’une manière efficace et sûre ?

Instructions pour une utilisation efficace
• Ne pas utiliser en cas de résistance à des pyréthrinoïdes.
• La boîte contient 1 sachet de 10 rubans. Utilisez 2 rubans par ruche.
•  Débutez le traitement peu après la miellée et l’extraction du miel afin d’assurer une activité de vol suffisante pour un traitement efficace.
• Traitez au moins 9 semaines, mais pas plus de 4 mois.
•  Placez le ruban à l’entrée de la ruche de manière à ce que les abeilles ne puissent entrer ou sortir qu’en passant à travers les trous. 

L’emballage ne contient que les rubans. Utilisez d’autres éléments tels que des punaises, des agrafes, des clous ou des blocs de bois pour 
fixer le ruban.

•  Ne coupez pas les rubans. Ne recouvrez pas la surface et les trous du ruban afin d’assurer le contact des abeilles avec la substance 
active du ruban et afin de maintenir une bonne ventilation de la ruche. Les rubans n’empêchent pas l’enlèvement des abeilles mortes.

• Traitez simultanément toutes les colonies d’un même rucher.
•  Une activité de vol est nécessaire pour obtenir une exposition à la fluméthrine. En raison de conditions météorologiques défavorables, 

l’efficacité peut être réduite.
• Ne pas utiliser au cours d’années consécutives, mais appliquer une rotation stricte. Ne pas réutiliser les rubans.

Instructions pour une utilisation sûre
• Conservez le sachet dans l’emballage extérieur jusqu’à l’utilisation.
• Après l’ouverture du sachet, utilisez les rubans immédiatement, ne les conservez pas.
• Lavez-vous les mains à l’eau froide après avoir installé les rubans. Le port des gants n’est pas nécessaire.
•  Après l’installation du produit, les abeilles peuvent former des amas à l’entrée de la ruche pendant quelques heures durant l’adaptation.
• Assurez une ventilation adéquate de la ruche en cas de temps chaud.
•  Ne pas déversez les rubans utilisés ou sachets vides dans les cours d’eau car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres 

organismes aquatiques.

PolyVar® Yellow 275 mg ruban pour ruche • Indication : chez l’abeille, traitement de la varroose due aux acariens Varroa destructor sensibles à la fluméthrine. Lisez attentivement la notice.
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Polyvar Yellow 
25 mg/g bee-hive gate for 
honey bees
Active substance: 275 mg 
flumethrin per bee-hive gate
Excipients: Titanium dioxide 
(E 171), Iron oxide yellow (E 
172)

Use instructions, special 
precautions and disposal
Read the package leaflet 
before use.

Administration
Bee-hive entrance use for up 
to 4 months. Fix to the bee-
hive entrance in a way that 
the bees are forced to enter or 
leave the hive only through 
the holes of the gate. Use two 
gates per bee-hive. Use after 
honey flow and honey extrac-
tion.
Do not open the foil bag until 
immediately prior to use. 

Do not treat during honey flow.

Withdrawal period for honey
Zero days.

For animal treatment only.
Keep out of the reach and 
sight of children.

Polyvar Yellow 
25 mg/g bee-hive gate for 
honey bees
Active substance: 275 mg 
flumethrin per bee-hive gate
Excipients: Titanium dioxide 
(E 171), Iron oxide yellow (E 
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before use.

Administration
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honey flow and honey extrac-
tion.
Do not open the foil bag until 
immediately prior to use. 

Do not treat during honey flow.

Withdrawal period for honey
Zero days.

For animal treatment only.
Keep out of the reach and 
sight of children.
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25 mg/g bee-hive gate for 
honey bees
Active substance: 275 mg 
flumethrin per bee-hive gate
Excipients: Titanium dioxide 
(E 171), Iron oxide yellow (E 
172)

Use instructions, special 
precautions and disposal
Read the package leaflet 
before use.

Administration
Bee-hive entrance use for up 
to 4 months. Fix to the bee-
hive entrance in a way that 
the bees are forced to enter or 
leave the hive only through 
the holes of the gate. Use two 
gates per bee-hive. Use after 
honey flow and honey extrac-
tion.
Do not open the foil bag until 
immediately prior to use. 

Do not treat during honey flow.

Withdrawal period for honey
Zero days.

For animal treatment only.
Keep out of the reach and 
sight of children.


