OXALVAP
(Odpařovač kyseliny šťavelové)

NÁVOD K POUŽITÍ

Co budete potřebovat
• Odpařovač OXALVAP
• Zdroj elektrické energie (auto baterii 12 voltů )
• Krystaly kyseliny šťavelové
• Odměrku na krystaly ( součástí balení)
• Elektronický časovač nebo stopky
• Ochranu očí ( uzavřené ochranné brýle )
• Masku s respirátorem schválenou proti výparům kyseliny
( například 3M OV/N95 )
• Rukavice odolné kyselině šťavelové
• Ucpávky vchodu

Bezpečnostní pokyny
• Vždy používejte masku, ochranu očí a rukavice
• Vyhněte se kontaktu pokožky s krystaly, můžou způsobit
popáleniny
• Více informaci na bezpečnostním listu kyseliny šťavelové

Návod k obsluze
1. Přidejte 1 gram kyseliny šťavelové na jeden nástavek
39x24 cm.
2. Například včelstvo se dvěma nástavky potřebuje 2 gramy
pro ošetření.
3. Vložte odpařovač OXALVAP do úlu, a to buď pod síto na
podložku nebo přes vletový vchod.
4. Ucpěte zbylé otvory (vchod , očka atd..)
5. Připojte odpařovač Oxalvap ke zdroji elektrické energie
( autobaterii 12 voltů ) na dobu 120 -150 sekund
( maximálně 180 sekund - závisí na kapacitě baterie).
6. Odpojte OXALVAP od zdroje napájení.
7. Vyčkejte 3-5 minut.
8. Po splnění předcházejícího bodu odstraňte všechny
ucpávky a vyjměte odpařovač.
9. Zkontrolujte, zda je odpařovač chladný před opětovným
použitím nebo uschováním.

Podmínky aplikace
• Léčení provádějte za bezvětří při okolní teplotě nad 5 ℃.
• Pro lepší kontakt včel létavek s látkou aplikujte navečer.
• Aplikovat lze pouze v mezisnůžkovém období nebo
v případě oddělků a rojů, z nichž se nebudou odebírat
medné plástve.
• Aplikace nepůsobí pod zavíčkovaný plod.
• Po 7 – 10 dnech zopakujte celý proces alespoň 3x.
• Proceduru opakujte po dobu tří týdnů, protože výpary
kyseliny nemají vliv na roztoče v plodových buňkách.
• Druhý den po ošetření spočítejte počet roztočů na
podložce úlu. Roztoči padají po aplikaci další 2-3 týdny.
• Jarní přeléčení lze provést až po prvním proletu včel.
• Další aplikace je doporučena v období května až června.
• Podzimní přeléčení lze provést až v bezplodovém období v
měsíci listopad až prosinec, kdy stačí pouze jedna aplikace
kyseliny šťavelové.

• Léčbu je vhodné kombinovat s odparem kyseliny mravenčí
pomocí zařízení k tomu určených.
Pozn. Při nižší okolní teplotě, například v podzimním období,
jsou výpary více viditelné.

Technické parametry
•
•
•
•

ROZMĚRY (DxVxŠ) : 45cm x 1,2cm x 6cm
VÁHA : 250 g
ZDROJ ENERGIE : autobaterie 12 V
MATERIÁL : nerez, plast

Obsah balení
• Odpařovač – OXALVAP + rukojeť
• Odměrka na kyselinu
• Návod k použití

Poznámky

