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- H συσκευή σας επιτρέπει να μετρήσετε το ποσοστό προσβολής από το άκαρι βαρρόα (varroa) και να αποφασίσετε την εφαρμογή
ή όχι θεραπείας .
- Οι μέλισσες αναισθητοποιούνται και μετά το πέρας της θεραπείας επανέρχονται
- Συμπεριλαμβάνονται οδηγίες χρήσης και προτεινόμενη δράση ανάλογα με τα αποτελέσματα
Αποτελείται από:
1) το σωλήνα αναισθητοποίησης και μέτρησης varroa
2) το καπάκι εγκλωβισμού μελισσών
3) τη γραμμή ως την οποία συμπληρώνετε με μέλισσες
4) τη σήτα πτώσης της varroa
5) το καπάκι στο οποίο μετράτε τη varroa
6) την συσκευή διοχέτευσης CO2
7) 2 φιαλίδια CO2 αρκετά για να κάνετε 12 μετρήσεις .
Οδηγίες Χρήσης
Ξεβιδώσετε το κάτω μέρος της συσκευής διοχέτευσης CO2. Βάλτε μία φιάλη CO2 στο εσωτερικό της θήκης και βιδώστε το κάτω
μέρος με τη φιάλη στο πάνω μέρος της συσκευής διοχέτευσης CO2. Σφίξτε καλά.
Ανοίξτε το καπάκι εγκλωβισμού μελισσών και ακουμπήστε το ανοιχτό μέρος του σωλήνα αναισθητοποίησης και μέτρησης varroa
πάνω στις μέλισσες που θα δοκιμάσετε .
Κλείστε το καπάκι εγκλωβισμού και χτυπήστε ελαφριά το σωλήνα ώστε οι μέλισσες να συγκεντρωθούν για λίγο πάνω στη σήτα
πτώσης της varroa και βεβαιωθείτε ότι φτάνουν περίπου στο ύψος της πάνω κόκκινης γραμμής. Θα είναι 200 μέλισσες ή ~20γρ.
Διοχετεύστε για 10-20`` CO2 στο δοχείο από την πλευρική τρύπα στο πάνω μέρος του σωλήνα. Οι μέλισσες και τα βαρρόα θα
αναισθητοποιηθούν.
Κουνήστε το δοχείο για 10``. Τα αναισθητοποιημένα varroa θα περάσουν μέσω της σήτας πτώσης varroa πάνω στο κάτω καπάκι.
Τώρα μπορείτε να μετρήσετε εύκολα τη βαρρόα!
Μετά τη χρήση καθαρίστε το καπάκι μέτρησης με πανί. Κατά καιρούς καθαρίστε με πανί το εσωτερικό του σωλήνα μέτρησης.

Δράση

Προτεινόμενη δράση σε σχέση με τα ευρήματα*
Η πρόταση ενδέχεται να αλλάζει χρονικά ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται τα μελίσσια
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

Δε χρειάζεται θεραπεία

Λιγότερα από 3 ακάρεα

Λιγότερα από 5 ακάρεα

Λιγότερα από 8 ακάρεα

Παρακολουθήστε την
κυψέλη
Απαραίτητη η θεραπεία

3-13 ακάρεα

5-13 ακάρεα

8-13 ακάρεα

Περισσότερα από 15
ακάρεα

Περισσότερα από 15
ακάρεα

Περισσότερα από 15
ακάρεα
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