
 

FOGGER VITA DM - 3  

-aparat uz apicol pentru tratare stupilor împotriva varozei  

 

Pentru a trata albinele împotriva varozei folosiți următoarea emulsie care constă în:  

1. Amitraz 200 ( Tactic, Varatom, Varamit sau Mitak ) 8-10 ml  

2. Ulei de parafina 100 ml  

3. Apa distilata 5 ml  

Amestecul este suficient pentru 70 stupi( pentru mai putini calculati procentual)  

Tratamentul se aplică de 3 ori la interval de 5 zile. Dacă gradul de infestare este foarte mare se  

recomanda 5 tratamente. Tratamentul se face primavera inainte de primul cules, după fiecare cules  

major si toamna.( se recomandă în perioada când nu sunt puse magaziile)  

 

Prepararea emulsiei:  

1. Masurati 100 ml ulei de parafina si turnati-l intr-un plastic sau un pahar de sticla (puteti folosi o  

siringa) + 5ml apa distilata  

2. Folositi o seringa de unica folosinta masurand 8-10ml de amitraz si turnati in aceeasi sticla  

3. Amestecati foarte bine pana la omogenizare solutia preparata turnati-o in rezervorul transparent  

 

Instrucțiuni de folosire Fogger VITA DM 3  

 

(1) Montați butelia de gaz( butelie gaz camping)  

(2) Introduceti soluția pentru tratatment în rezervorul transparent de sus , inchideti bine capacul.  

(3) Rotiți robinetul de gaz și aprindeți cu o bricheta camera de ardere. asteptați să se încălzească  

spirala circa 20 secunde  

(4). Apoi dati un jet de solutie în aer( atentie e toxic, feriti persoanele)  

Pentru a evita supraîncălzirea, un arzator special este construit în mijlocul spiralei care încălzește în  

mod egal toată spirala. Din acest motiv este important să aveți grija la cît gaz dați drumul în arzător.  

(5) Goliți solutia rămasă. Pentru tratarea albinelor este de ajuns un jet pe stup Când terminați  

tratamentul și închideți vaporizatorul trebuie să goliți emulsia ramasă în recipient. Puteți folosi emulsia  



de mai multe ori până o terminați.  

(6) Spălați și Ungeți . Spălați cu apa cat este cald apoi după racire turnați ulei de parafina pur în  

rezervor și dati drumul prin spirala. Uleiul se lasa in aparat până la următoarea folosire. Acest lucru  

împiedică cristalizarea și blocarea pompei care pot fi cauzate de amitraz.  

 

Garanția produsului este de 1 an.  

 

Dacă este folosit în alt mod decât cel indicat garanția se pierde iar producătorul nu va accepta nici o  

reclamație cu privire la produs. Garanția vine în mod exclusiv cu acest ghid. 


