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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2019/2020. végrehajtási időszakban 

 

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján  

a varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni  

állategészségügyi kezeléshez felhasználható 

támogatásra jogosult készítményekről 
 

A méhcsaládok varroa atka, nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni 

állategészségügyi kezeléséhez az alábbi készítmények után igényelhető támogatás:  

 

GYÓGYSZEREK: 
 

Jogszabály szerint törzskönyvezett, vényköteles és nem vényköteles állatgyógyászati 

készítmények (gyógyszerek):  

 

 Api-Bioxal atkaölő por, mézelő méhek számára A.U.V. (2017.05.29-től Api-Bioxal 88,6% 

atkaölő por, mézelő méhek számára A.U.V. lett a neve, de régi néven még forgalomba hozható 

volt 2017.11.29-ig, és a gyógyszer a lejárati ideje végéig (3 év) forgalmazható.)  

 Api-Bioxal 88,6% atkaölő por, mézelő méhek számára A.U.V.  

 API-Bioxal 62 mg/ml oldat méhkaptárban történõ alkalmazásra A.U.V. (2020. április 24-től 

forgalmazható.) 

 Apifor 684 mg/ml oldat méhkaptárban való alkalmazásra 

 Apifosz 3,2 % koncentrátum mézelõ méheknek A.U.V. (A NÉBIH határozata alapján a 

Destrtuktor 3,2% koncentrátum neve módosítva lett Apifosz 3,2 % koncentrátumra. A 

gyógyszerkészítmény 2020. január 28-tól forgalmazható.) 

 Apiguard gél mézelő méheknek A.U.V.  

 Api Life Var impregrált csík, mézelő méheknek A.U.V.  

 APITRAZ 500 mg impregnált csík, mézelő méhek részére A.U.V. (A NÉBIH 2019. április 

12-én felhívást tett közzé, hogy a gyógyszerkészítmény 801542 számú gyártási tételét fipronil 

szennyezettsége miatt felhasználói szintig visszahívta. A méhészek nem használhatják fel a 

megvásárolt 801542 gyártási tételszámú készítményt, az után támogatás nem vehető igénybe. Az 

APITRAZ többi számú gyártási tétele után azonban igényelhető támogatás.) 

 Apivar 500 mg amitráz impregnált csík, mézelő méhek részére A.U.V.  

 Bayvarol csík A.U.V.  

 CheckMite+ 1,360 g / impregnált csík méhkaptárban való alkalmazásra 

 Danys BienenWohl por és oldat 39,4 mg/ml diszperzióhoz méhkaptárban való 

alkalmazásra mézelő méhek számára (Kategória: Gyógyszer, Forgalmazható: 2018. június 14-

től, Engedélyes/Forgalmazó: Dany Bienenwohl GmbH, Hatóanyag: Oxálsav-dihidrát, 

Gyógyszerforma: Por és oldat diszperzióhoz méhkaptárban való alkalmazásra) 

 Ecostop impregnált csík, mézelő méhek kezelésére A.U.V.  

 Formivar 60, 60 g hangyasav/100 g oldat méhkaptárban való alkalmazásra, mézelő méhek 

részére A.U.V.  

 Formivar 85, 85 g hangyasav/100 g oldat méhkaptárban való alkalmazásra, mézelő méhek 

részére A.U.V.  

 MAQS 68,2 g hangyasavat tartalmazó impregnált csík, mézelő méhek kezelésére  

 OXUVAR 5,7%, 41,0 mg/ml koncentrátum külsőleges oldathoz mézelő méhek számára A.U.V. 

 Oxybee por és oldat 39,4 mg/ml diszperzióhoz méhkaptárban való alkalmazásra mézelő méhek 

számára 

 PolyVar Yellow 275 mg impregnált csík méhkaptárban való alkalmazásra 
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 Thymovar 15 g impregnált csík, mézelő méhek számára A.U.V. 

 Tik-Tak 125 mg/ml külsőleges oldat mézelő méheknek A.U.V. 

 Varidol 125 mg/ml oldat mézelő méhek részére A.U.V. (2019. október 22-től 2021. január 1-

ig forgalmazható) 

 VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml diszperzió méhkaptárban való alkalmazásra mézelő méhek 

részére  

 VarroMed 75 mg + 660 mg diszperzió méhkaptárban való alkalmazásra mézelő méhek részére  

 

GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK: 
 

Minimum három vegyes százalék (g/100 ml) oxálsav hatóanyagot tartalmazó jogszabály 

szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos 

gyógyhatású készítmények:  

 

 Api ox (2020. április 29-én törölve lett) 

 BeeVital ChalkBrood/MycoStop (2020. április 29-én törölve lett) 

 BeeVital HiveClean (2020. április 29-én törölve lett) 

 Dany’s Bienen Wohl oldat (termék neve 2019. március 27-én EurOx oldat-ra változott, de 

2019. szeptember27-ig még a régi néven is forgalmazhatták a terméket.)  

 EurOx oldat (2019. március 27-től (2020. április29-én törölve lett) 

 

Jogszabály szerint nyilvántartásba vett, szabadon forgalmazható, az állatgyógyászatban 

használatos egyéb gyógyhatású készítmények:  

 

 ApiBioFarma  Hive Alive  Nonosz Plusz 

 ApiFarma  Méhpatika forte  NonPlusz 

 Api Herb  Méhmedika Forte  Nosestat oldat 

 Bee Cleanse  Mentotym Lamella  Nozevit 

 BeeGuard  NAF  Optima 

 Ekofil-P (2020. április 21-én  

törölve lett) 

 NAForte  

  

 Polioel 4 

 Ekovarosan levendula 

ökobrikett  

 

 NAF-VARROA BIO 

  

 Vernalis Beestart  

  

 Greenman Api  Nomerra Bio 

  

 Vernalis Complex 

 

 

Figyelem! A jelen tájékoztatóban feltüntetett készítménylista a végrehajtási időszak folyamán 

változhat! 
 

 

 

Frissítve: 2020. április 29-én  


