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XI. 
SEZNAM AKTUÁLNÍCH REGISTROVANÝCH 

VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO LÉČENÍ 
VČEL 

 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Název Léčivá látka Síla Jednotky Léková forma Ochranná lhůta 

Apiguard  Thymolum 25 % Gel 
Med: 0 dní. Nepoužívejte během období 

snůšky medu. 

Apitraz  Amitrazum 500 mg 
Proužek do 

úlu 

Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte 
během snůšky. Nevytáčejte med v průběhu 

6 týdnů, kdy probíhá ošetření. 

Formidol 

Acidum 
formicum 

41 g 
Proužek do 

úlu 

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární 
léčivý přípravek je třeba použít v období 

mimo snůšku a mimo dobu kdy je ve 
včelstvu konzumní med určený pro lidskou 

spotřebu. 

Formidol 81 
g proužky 

do úlu 

Acidum 
formicum 

81 g 
Proužek do 

úlu 

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární 
léčivý přípravek je možno použít pouze v 
období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je 

ve včelstvu konzumní med. 

Gabon PF  Fluvalinatum 90 mg 
Proužek do 

úlu 

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární 
léčivý přípravek je možno použít pouze v 

době mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve 
včelstvu konzumní med. 

M-1 AER  Fluvalinatum 240 mg/ml 

koncentrát pro 
roztok k 

léčebnému 
ošetření včel 

Med – bez ochranných lhůt. 

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800ee5bb
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c780445580
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800bfad9
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7802bb240
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7802bb240
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7802bb240
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800c7649
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800c7667
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Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

Název Léčivá látka Síla Jednotky 
Léková 
forma 

Ochranná lhůta 

MP 10 FUM  Fluvalinatum 24 mg/ml 
fumigantní 

roztok do úlu 
Med – bez ochranných lhůt. 

Oxuvar  

Acidum 
oxalicum 

41 mg/ml 

Koncentrát 
pro přípravu 

kožního 
roztoku 

Med: Bez ochranných lhůt pro správně 
ošetřená včelstva. Podání léčiva pouze do 

úlů bez nasazených medníků. 

PolyVar 
Yellow  

Flumethrinum 275 mg 
Proužek do 

úlu 
Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte v 

období snůšky medu. 

Thymovar, 
15 g 

proužky do 
úlu pro 
včely  

Proužek do 
úlu 

15.0 g 
Proužek do 

úlu 

Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte 
před a během období snůšky. Plásty v 

plodišti, které byly během léčby přípravkem 
THYMOVAR přítomny v úlu, se nesmí 
stáčet v průběhu následujícího jara. 

Varidol  Amitrazum     
Roztok k 

léčebnému 
ošetření včel 

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární 
léčivý přípravek je možno použít pouze v 
období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je 

ve včelstvu med určený pro lidský konzum. 

VarroMed  

Acidum 
formicum, 
Acidum 

oxalicum 
dihydricum 

5 
mg/ml 
+ 44 

mg/ml 
Disperze do 

úlu 
Med: Bez ochranných lhůt. 

VarroMed  

Acidum 
formicum, 
Acidum 

oxalicum 
dihydricum 

75 
mg/ml  
+ 660 

mg/ml 
Disperze do 

úlu 
Med: Bez ochranných lhůt. 

 

http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800c7670
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c780864f20
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7804d28d6
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7804d28d6
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800b398e
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800b398e
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800b398e
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800b398e
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7800b398e
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78009eb0b
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c7803c6d0a
http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/detail-pipravku-vlp?Id=0910f7c78120d6a0
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