Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol
Tel: 220 940 480

252 66 Libčice nad Vltavou
Fax: 220 941 252
e-mail: beedol@beedol.cz

www.beedol.cz

CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH)
PLATNÝ OD 6.1.2014
MEDOVINA
Číslo celního sazebníku 2206
Ceny v prodejně VÚVč Dol včetně DPH a spotřební daně.
Nezajišťujeme rozvoz ani zasílání.
Nabízíme tři druhy medoviny - hořkou, mandlovou a skořicovou v těchto baleních
cena za kus
Medovina - láhev 0,5 litru

88 Kč

Medovina - ozdobná láhev 0,5 litru

150 Kč

Medovina - ozdobná láhev 1 litr

200 Kč

Medovina - láhev 0,1 litru

23 Kč

Medovina - balíček 3 x 0,1 l

75 Kč

Medovina - točená pouze do GEK - 1 litr

144 Kč

Medovina v PET lahvi - láhev 5 litrů

775 Kč

Archivní medovina - láhev 0,5 litru

180 Kč

Při jednotlivém odběru nad 3 000 Kč sleva 3 %.
Při jednotlivém odběru nad 40 000 Kč sleva 10 %.

Léčebné přípravky (jen pro ČR a SR)
Přípravek
Formidol 40 ml odparné desky
Formidol 40 ml odparné desky
Gabon PF 90 mg – jen na veterinární předpis
Gabon PA 1,5 mg – jen na veterinární předpis
Varidol 125 mg/ml- jen na veterinární předpis
Varidol 125 mg/ml s fumigačními pásky
- jen na veterinární předpis
M-1 AER 240 mg/ml – jen na veterinární předpis
MP – 10 FUM s fumigačními pásky
- jen na veterinární předpis
Fumigační pásky

balení
Karton 120 desek
(60 balení)
Karton 20 desek
(10 balení)
1 balení=50 proužků
1 balení=50 proužků
5 ml lahvička s návodem
v krabičce
5 ml lahvička s návodem
a 50 fum. pásky
2,5 ml lahvička
s návodem v krabičce
5 ml lahvička s návodem
a 50 fum. pásky
v krabičce
50 pásků

cena za balení

3 120 Kč
(1 deska 26)
540 Kč
(1 deska 27)
625 Kč
575 Kč
46 Kč
100 Kč
57 Kč
110 Kč
64 Kč

Při odběru léčiv do 1 000 Kč obchodní přirážka 20 %.
Při rozesílání objednávky na více míst účtujeme balné 100 Kč za adresu navíc.
Každé balení je čitelně označené číslem výrobní šarže a datem exspirace.
Výrobce se zavazuje dodat objednavateli balení s minimálně čtyřměsíční trvanlivostí výrobku.
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Včelí matky
Neoplozené

1 ks

80 Kč

Výběrové (včetně klícky)*

1 ks

400 - 500 Kč

Inseminované (včetně klícky)*

1 ks

900 - 1500 Kč

Otevřené matečníky

1 ks

30 - 45 Kč

Zavíčkované zralé matečníky
5-6 rámkový oddělek včetně matky výběrové, objednávka do
30. 4., potvrzení obj. do 30. 5., dodávka dle dohody s včelmistrem,
rámkové míry 39 x 24; 39 x 17; 42 x 17; 44,8 x 23,2; 44,8 x 15,9

1 ks

45 - 80 Kč

1 ks

600 – 1200 Kč

*Uvedená cena označených matek pro české chovatele se automaticky snižuje o dotaci
200 Kč dle Nařízení vlády č. 197/2005 v platném znění.
Podrobnosti naleznete na www.beedol.cz/nase_produkty/vceli-matky/ a na stránkách
některých našich detašovaných pracovišť - www.pvpekarov.cz, www.pvzubri.cz.

Chovatelské pomůcky
*
Značky na včelí matky číslované 1-99
provedení - luminiscenční barvy
Odběr nad 250 ks nebo 50 sad

jednotlivé barvy

40 Kč

45 Kč

1 sada - 5 barev

200 Kč

225 Kč

jednotlivé barvy

36 Kč

1 sada - 5 barev

180 Kč

Šelakové lepidlo na značky
1 balení
25 Kč
35 Kč
APINAR
Dusičnan amonný k narkotizaci včel pro 100 g
17 Kč
20 Kč
plnění oplodňáčků
Sáčky na matky malé
1 ks
6 Kč
Krabice pro zasílání oddělků včetně
1 ks
40 Kč
43 Kč
síťoviny
* při minimálním odběru 50 ks, u krabic pro zasílání oddělků platí snížená cena při odběru
nad 30 ks

Přístroje a pomůcky
Míchadlo na přípravu pastového medu s nerez trnem

200 Kč

Aerosolový vyvíječ VAT-1a - zakázková výroba
Agregát spalovacího čtyřtaktního motoru s kompresorem
BLAF-1b se spirálovou hadicí - zakázková výroba
Hustoměr na změření obsahu vody v medu (pouze osobní odběr)
Moštoměr pro vaření medoviny (pouze osobní odběr)
Ruční refraktometr (medový, moštový)

50 Kč

Souprava pro měření vodivosti medu (nelze uplatnit dotaci)
Programovatelný termostat QUIDO pro chov matek
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150 Kč
1 600 Kč

Kalibrační roztok pro ruční refraktometr

Inseminační přístroje a příslušenství

4 500 Kč
Produkce roku 2013
již vyprodána!
170 Kč

-

2 380 Kč
vyprodáno, chystáme nový produkt
žádejte aktuální kompletní ceník
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Svíčky ze včelího vosku, orientační ceny dle váhy
do 20 g
20-80 g
80-120 g
120-180 g

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

do 15
15 – 40
40 – 50
50 – 60

Kč
Kč
Kč
Kč

Knoty pro výrobu svíček
Tloušťka je značena A (nejslabší), B, C, D, E, F, G, H (nejsilnější, knoty do kahanů)
*
V jednom balení je 3 až 8 m knotu (dle tloušťky)

1 bal.

17 Kč

20 Kč

*při odběru od 20 balíčků

Kvasinky pro domácí výrobu medoviny
*

Dolské kvasinky a živná sůl (na 50 litrů)

1 balení

47 Kč

55 Kč

Dolské kvasinky hlubokoprokvášející a živná sůl (na 50 l) 1 balení

47 Kč

55 Kč

Dolské kvasinky Tokajské a živná sůl (na 50 litrů)

60 Kč

75 Kč

1 balení

*při odběru od 20 kusů
Každé balení je čitelně označené číslem výrobní šarže a datem minimální trvanlivosti.
Výrobce se zavazuje dodat objednavateli balení s minimálně osmiměsíční trvanlivostí
výrobku.

Různé
*

Konzultace delší než 15 minut
Exkurze pro skupiny do 30 osob

1 hodina

350 Kč
1000 Kč

(pro školy a školky je možná sleva)

Polyamidová síta na cezení medu - šíře 1 m
Uhelon S 18, S 25 (řidší)
Uhelon S 35, S 45 (hustší)

1 bm
1 bm

Síťovina na dvojité podložky malá oka šíře 40 cm

1 bm

13,50 Kč

15 Kč

Síťovina na dvojité podložky velká oka šíře 40 cm

1 bm

21 Kč

25 Kč

Medosil - bylinné silice v medu

tuba 75 g

60 Kč

65 Kč

Včelí vosk pro potravinářské účely - na pečicí plechy

1 ks

Včelí vosk pro potravinářské účely

1 kg

Propolis surový

60 g

Dolská medová čokoláda - hořká, mléčná
Hologramové samolepky - malé stříbrné medaile pro
držitele medailí v soutěži "Český med"
Zlaté medaile nového typu pro držitele medailí v soutěži
"Český med"

100 g

300 Kč
350 Kč

10 Kč
300 Kč

300 Kč
90 Kč

65 Kč

80 Kč

1 ks

3 Kč

1 ks

2,50 Kč

* při odběru od 20 kusů nebo 20 bm
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Med - drobný prodej (ze dvora) - podle aktuální nabídky
Výkup medu a vosku
Aktuálně vykupujeme med od včelařů za cenu 70 Kč/kg a pěkný včelí vosk za 110 Kč/kg.

Ceny služeb zkušební laboratoře
Med
Celkový rozbor (balíček 1) pro kontrolu kvality medu (voda, hmf, sacharóza)
včetně vystavení certifikátu Český med k vyhovujícímu medu
Celkový rozbor (balíček 2) pro kontrolu kvality a určení druhu medu
(květový / medovicový) pro prodej, resp. etikety (voda, hmf, sacharóza,
vodivost) včetně vystavení certifikátu Český med k vyhovujícímu medu
Celkový rozbor - Med jak má být včetně vystavení certifikátu k vyhovujícímu
medu
Stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu (HMF)
Stanovení obsahu vody

* 900 Kč
* 1 010 Kč
*1 300 Kč
315 Kč
85 Kč

Stanovení elektrolytické konduktivity

125 Kč

Stanovení barvy medu dle Pfunda

215 Kč

Stanovení obsahu popela

610 Kč

Stanovení obsahu ve vodě nerozpustných látek

350 Kč

Stanovení obsahu prolinu

510 Kč

Stanovení volné kyselosti

215 Kč

Stanovení obsahu fruktózy, glukózy a sacharózy (metoda HPLC)

590 Kč

Stanovení obsahu sacharózy (metoda HPLC)

500 Kč

Stanovení aktivity invertázy

550 Kč

Stanovení aktivity diastázy

550 Kč

Stanovení počtu mezofilních bakterií

395 Kč

Stanovení počtu coliformních bakterií

395 Kč

Stanovení počtu kvasinek a plísní

395 Kč

Mikrobiologické požadavky dle vet. zákona - mor včelího plodu

* 450 Kč

Optická otáčivost

400 Kč

Průkaz přítomnosti škrobu

800 Kč

Zprostředkování rozboru na přítomnost cizorodého enzymu v medu

cca 1100 Kč

Expresní rozbory s výsledky do druhého pracovního dne - jen po domluvě - příplatek 50 %
* Cena označených rozborů se snižuje o dotaci 800 Kč (balíček 1-2, med jak má být)
nebo 400 Kč (rozbor původce moru v medu) dle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. Na
dotaci má nárok jen chovatel včel. V žádosti o dotovaný rozbor medu nezapomeňte
uvést datum narození, číslo chovatele a celou adresu. Za dotační rok lze uplatnit 4
dotace.
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Vosk
Stanovení bodu tání

225 Kč

Stanovení čísla kyselosti

305 Kč

Stanovení čísla zmýdelnění

305 Kč

Medovina a víno
Stanovení obsahu lihu v medovině destilací

200 Kč

Při větších sériích rozborů stejného druhu je možná sleva.

Diagnostika nemocí
Vyšetření včel na přítomnost původce nosemózy včel včetně
určení druhu nosema apis/ceranae
vzorky došlé v období od 15. 10. - 31. 12. sleva 20 %
Vyšetření včel na přítomnost původce akarapidózy a
nosemózy včel včetně určení druhu nosema apis/ceranae
vzorky došlé v období od 15. 10. - 31. 12. sleva 20 %

1 vzorek

30 Kč

1 vzorek

60 Kč

1 vzorek

50 Kč

Varroa v měli
vzorky došlé v období od 15. 1. - 1. 3.
ostatní období roku: přirážka 100 % k cenám vzorků

2 a více vzorků

á 25 Kč

Varroa smyvem nebo přebíráním

1 vzorek

130 Kč

Vyšetření nenormálních jevů v plástu

205 Kč

Kultivace mikrobů

395 Kč

Stanovení původce moru včelího plodu ve vosku nebo v měli

450 Kč

Vzorkovnice - obaly na vzorky
Podložky (vzorkovnice) pro odběr a zasílání měli k vyšetření na mor

20 Kč

Tubusy (vzorkovnice) pro zasílání měli k vyšetření na mor

10 Kč
50 Kč
350 Kč +

Krabičky pro zasílání vzorků včel na nosemózu, 1 balíček = 50 ks

1 hodina

Konzultace v terénu

9 Kč za km

Při větších sériích rozborů stejného druhu je možná sleva.

Posuzovaní toxicity látek na včely (přípravky na ochranu rostlin a hnojiva)
Akutní tarsální toxicita
Akutní orální toxicita
Akutní kontaktní toxicita
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1 vzorek

3160 Kč

za každý vzorek při serii 2 a více vzorků

2500 Kč

1 vzorek

4100
3400
4100
3400

za každý vzorek při serii 2 a více vzorků

1 vzorek
za každý vzorek při serii 2 a více vzorků

Kč
Kč
Kč
Kč

Strana 5 (celkem 6)

Speciální rozbory podle dohody
Vystavení protokolu v anglickém nebo
německém jazyce

1 hodina

350 Kč
120 Kč

Pokud není dohodnuto jinak, stejnopisy protokolů diagnostických zkoušek chorob včel
zasíláme příslušnému pracovišti (inspektorátu) Krajské veterinární správy.
Případné reklamace ke službám poskytovaným VÚVč Dol má zákazník právo uplatnit
písemně v termínu 18 dnů od data odeslání protokolu o zkoušce nebo data jiného plnění
služby.
Zákazník má právo na přítomnost při zkoušce. V takovém případě se ceny a termíny služeb
stanovují dohodou.

Publikace
Čmeláci a jejich podpora v zemědělské krajině - P. Krieg, J. Hofbauer,
O. Komzáková
Mor včelího plodu - D. Titěra

125 Kč
50 Kč

Dezinfekce ve včelařství – D. Titěra - připravuje se nové vydání

50 Kč

Včelařství - V. Veselý a kol., 3. vydání 2013

300 Kč

Včelí produkty mýtů zbavené - D. Titěra, 2.vydání 2013

220 Kč

Komerční včelaření v ČR (2. doplněné vydání) - F. Kamler

60 Kč

Magdalenčina medová kuchařka - M. Hellebrandová

50 Kč

Celý rok proti varroáze - F. Kamler, V. Veselý, D. Titěra - dočasně vyprodáno

40 Kč

Včelaříme nástavkově - F. Kamler a kol.

50 Kč

Ošetřování včelstev v 11-12 rámkovém systému Dadant - F. Kamler a kol.

60 Kč

Produkce kvalitního medu - F. Kamler a kol.

50 Kč

Fenomenální včely - J. Tautz

380 Kč

Silná včelstva po celý rok - Heinrich Gritsch VYPRODÁNO

299 Kč

Výroba válcovaných mezistěn - F. Kamler, O. Procházka

50 Kč

Výroba svíček ze včelího vosku - J.Titěrová

40 Kč

DVD - Profesionální provozy

200 Kč

DVD – Metodika ošetřování včelstev v 11-12 rámkovém systému Dadant – F. Kamler

200 Kč

DVD - Celý rok proti varroáze

100 Kč

DVD - První linka k vytáčení medu a chladírenský sklad v ČR

50 Kč

Zdařilá inseminace včelích matek

130 Kč

Matrika matek

65 Kč

Úlový deník

65 Kč

U publikací při jednotlivém odběru v ceně nad 1 000 Kč poskytujeme 20 % slevu.
VÚVč si vyhrazuje právo aktuálních změn cen. K cenám připočítáváme poštovné, k zásilkám
se zbožím v hodnotě do 300 Kč účtujeme balné 40 Kč.
Dol, 6.1.2014, nahrazuje ceník ze dne 26. 9. 2013.
Dr. Ing. F. Kamler - ředitel ústavu
Ceník vybraných výrobků a služeb VÚVč, s.r.o., Dol
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