Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Dol 94, 252 66 Máslovice
Tel: 734 858 244, 731 505 589

e-mail: beedol@beedol.cz

www.beedol.cz

CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH)
PLATNÝ OD 13.10.2021 (nahrazuje ceník ze 10.8.2021)

DOLSKÁ MEDOVINA®
Ceny v prodejně VÚVč Dol včetně DPH a spotřební daně. Číslo celního sazebníku 220421. Nezajišťujeme rozvoz.
Dolská medovina® hořká (klasická bez příchuti / mandlová / skořicová) se vyrábí v těchto baleních:

95 Kč

Medovina - láhev 0,5 litru
Medovina - ozdobná láhev 0,5 litru

162 Kč

Medovina - ozdobná láhev 1 litr

225 Kč
25 Kč

Medovina - láhev 0,1 litru
Medovina - skleněný demižon 5 litrů

920 Kč

Medovina - PET kanystr 5 litrů

845 Kč
8 100 Kč

Medovina - Keg sud 50 litrů
Dolská medovina® hořká LIMITOVANÉ EDICE - podle aktuální nabídky:

Medovina s příchutí citronu - zimní edice - ozdobná láhev 0,5 litru

230 Kč

Medovina archivní - ozdobná láhev 0,5 litru

279 Kč

Jednorázový odběr stejného balení v ceně nad 3.000 Kč = sleva 3 %, nad 40.000 Kč = sleva 10 %.
Množství nad 200 litrů objednejte minimálně 5 pracovních dnů předem.

KVASINKY PRO DOMÁCÍ VÝROBU MEDOVINY
Dolské kvasinky a živná sůl (na 50 litrů)

1 bal.

54 Kč*

65 Kč

Dolské kvasinky hlubokoprokvášející a živná sůl (na 50 litrů)

1 bal.

54 Kč*

65 Kč

Dolské kvasinky Tokajské a živná sůl (na 50 litrů)

1 bal.

64 Kč*

80 Kč

* Při odběru od 20 kusů jednoho druhu
Výrobce se zavazuje dodat kvasinky s minimálně osmiměsíční trvanlivostí.

MED
Med - drobný prodej konečnému spotřebiteli (ze dvora) - podle aktuální nabídky
500 g
Dolský med květový / Med jak má být s pečetí VÚVč Dol® květový
95 Kč
®
980 g
Dolský med květový / Med jak má být s pečetí VÚVč Dol květový
190 Kč
Informace o projektu Med jak má být s pečetí VÚVč Dol® naleznete na stránkách www.medjakmabyt.cz

VÝKUP medu a vosku
Vykupujeme med, vosk a propolis od včelařů z vlastní produkce.
Více informací k výkupu najdete na https://www.beedol.cz/vykup

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 - 8 metrů knotu (dle tloušťky)

1 bal.

17 Kč*

20 Kč

* Při odběru od 20 balíčků
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DESINFEKCE
Přípravek

Balení

ks/karton

30 ml koncentrátu v 750 ml dóze
s pěnovým aplikátorem na doplnění vodou

16

129 Kč

balíček 600 ml + 30 ml s aplikátorem

6

1 050 Kč

600 ml koncentrát v PE obalu

6

999 Kč

BEE-SAFE 5 l

kanystr 5 litrů

Vanoquat 5 l
Schift 5 l

kanystr 5 litrů
kanystr 5 litrů

4
4
4

4 660 Kč
2 540 Kč
1 331 Kč

BEE-SAFE 30/750 ml
BEE-SAFE set
BEE-SAFE 600 ml

Cena za 1 ks

Zažádejte si o individuální nabídku pro včelařské organizace!

VČELÍ MATKY
Neoplozené

1 ks

Výběrové (včetně klícky) *

1 ks

80 - 200 Kč
400 - 700 Kč

Inseminované (včetně klícky) *

1 ks

900 - 2 400 Kč

Otevřené matečníky

1 ks

45 - 100 Kč

Zavíčkované zralé matečníky

1 ks

80 - 150 Kč

5-6 rámkový oddělek* včetně matky výběrové, objednávka do 30.4.,
potvrzení objednávky 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

1 000 - 4 000 Kč

* Uvedená cena označených matek pro české chovatele včetně matek v oddělcích se automaticky
snižuje o dotaci 200 Kč dle nařízení vlády č. 148/2019 v platném znění.
Podrobnosti naleznete na https://www.beedol.cz/kategorie-produktu/chov-vcel/vceli-matky/

CHOVATELSKÉ POMŮCKY
*
jednotlivé barvy

64 Kč

73 Kč

1 sada - 5 barev

320 Kč

365 Kč

Šelakové lepidlo na značky

1 balení

39 Kč

45 Kč

Acetonové lepidlo na značky

1 balení

25 Kč

Sáčky na matky malé (34 x 12 cm)

1 ks

18 Kč

Sáčky na matky velké (35 x 16 cm)

1 ks

20 Kč

Krabice pro zasílání oddělků včetně síťoviny rámková míra 39 x 27,5

1 ks

52 Kč

59 Kč

Krabice pro zasílání oddělků včetně síťoviny rámková míra Langstroth 44,8 x 27,5

1 ks

68 Kč

77 Kč

Značky na včelí matky číslované 1-99
provedení - luminiscenční barvy

* Při minimálním odběru 50 ks, u krabic pro zasílání oddělků platí snížená cena při odběru nad 30 ks.
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PŘÍSTROJE A POMŮCKY
51 Kč*

Souprava pro monitoring roztočů ve včelstvech metodou posypu cukrem

60 Kč
69 Kč

Háčky na Gabon (krabička 50 kusů)
Aerosolový vyvíječ VAT 1a (se zpevněnými tryskami)

5 300 Kč

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

135 Kč

Aceton 1 litr (pouze osobní odběr)
Agregát spalovacího čtyřtakt. motoru s kompresorem BLAF-1c se spirálovou hadicí
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

26 800 Kč
170 Kč
150 Kč

Hustoměr na změření obsahu vody v medu (pouze osobní odběr)
Moštoměr pro vaření medoviny (pouze osobní odběr)
Ruční refraktometr (medový, moštový)

1 600 Kč

Sada pro měření obsahu vody a elektrické vodivosti medu - kufřík

4 880 Kč

Souprava pro měření vodivosti medu

2 580 Kč

Programovatelný termostat pro chov matek "QUIDO delux"

9 940 Kč

Inseminační přístroje a příslušenství

žádejte aktuální kompletní ceník

* při odběru od 20 ks

RŮZNÉ
jednotka
Konzultace delší než 15 minut

*

cena
550 Kč

1 hodina

Exkurze pro skupiny v pracovní den

1 000 Kč

Exkurze pro skupiny - soboty, neděle, svátky

1 400 Kč

Exkurze s německým nebo anglickým výkladem v pracovní den

50 EUR

Exkurze s německým nebo anglickým výkladem - soboty, neděle, svátky

70 EUR

Dopravné osobním automobilem

1 kilometr

9 Kč

Uhelon S 18, S 25 (řidší)

1 bm

300 Kč

Uhelon S 35, S 45 (hustší)

1 bm

350 Kč

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

65g

65 Kč

70 Kč

Včelí vosk v potravinářské kvalitě - balení plastová krabička 150 g

1 ks

Polyamidová síta na cezení medu - šíře 1 m

120 Kč

Včelí vosk pro potravinářské účely - momentálně nedostupný
Propolis surový - momentálně nedostupný
Dolská medová čokoláda - hořká, mléčná

100 g

85 Kč

98 Kč

Čokoláda s Dolskou medovinou - hořká, mléčná

100 g

85 Kč

98 Kč

Hologramové samolepky - malé zlaté nebo stříbrné medaile pro držitele
medailí v soutěži "Český med"

1 ks

3 Kč

* při odběru od 20 kusů nebo 20 bm
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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

* 1 630 Kč

Celkový rozbor Lžička medu vč. vystavení certifikátu k vyhovujícímu medu

* 2 030 Kč
* 2 260 Kč
* 1 888 Kč
480 Kč
120 Kč
210 Kč
290 Kč
350 Kč
280 Kč
1 400 Kč
1 400 Kč
na dotaz
750 Kč
750 Kč
450 Kč
450 Kč
* 450 Kč
400 Kč
800 Kč
350 Kč
375 Kč

Celkový rozbor Med jak má být vč. vystavení certifikátu k vyhovujícímu medu
Celkový rozbor soutěž Český med vč. vystavení certifikátu k vyhovujícímu medu

Stanovení obsahu hydroxymethylfurfuralu (HMF)
Stanovení obsahu vody
Stanovení elektrolytické konduktivity
Stanovení barvy medu dle Pfunda
Stanovení obsahu ve vodě nerozpustných látek
Stanovení volné kyselosti
Stanovení obsahu fruktózy, glukózy a sacharózy (metoda HPLC)
Stanovení obsahu sacharózy (metoda HPLC)
Stanovení obsahu vyšších cukrů v medech a sirupech
Stanovení aktivity invertázy
Stanovení aktivity diastázy
Stanovení celkového počtu mikroorganismů
Stanovení počtu kvasinek a plísní
Mikrobiologické požadavky - mor včelího plodu kultivačně
Optická otáčivost
Průkaz přítomnosti škrobu
Stanovení přítomnosti karamelu v medu
Seřízení a odzkoušení refraktometru dodaného zákazníkem

* 1 840 Kč

Expresní rozbory s výsledky do druhého pracovního dne - jen po domluvě - příplatek 50 % (platí jen pro chemické rozbory)

* Cena označených rozborů se snižuje o dotaci 800 Kč (balíček 1-2, Med jak má být, soutěž Český med)
nebo 400 Kč (rozbor původce moru v medu) dle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. Na dotaci má nárok
jen registrovaný chovatel včel. V žádosti o dotovaný rozbor medu nezapomeňte uvést datum narození,
číslo chovatele a celou adresu. Za dotační rok lze uplatnit 4 dotace.

Vosk
Stanovení bodu tání
Stanovení obsahu parafinu ve včelím vosku (metoda IR)

550 Kč
1 500 Kč

Medovina a víno
Stanovení obsahu lihu destilací
Stanovení obsahu cukrů HPLC
Při větších sériích rozborů stejného druhu je možná sleva.
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Diagnostika nemocí
Vyšetření včel na přítomnost původce nosemózy včel včetně
určení druhu nosema apis/ceranae, vzorky došlé v období od
15.10. do 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. do 31.12. sleva 20 %

1 vzorek
3 a více vzorků
1 vzorek

60 Kč
á 30 Kč
95 Kč

3 a více vzorků

á 60 Kč

1 vzorek

Vyšetření nenormálních jevů v plástu

50 Kč
á 30 Kč
130 Kč
205 Kč

Kultivace mikrobů

395 Kč

Stanovení původce moru včelího plodu ve vosku nebo
měli kultivačně

450 Kč

Stanovení původce moru včelího plodu ve včelách
kultivačně
Stanovení původce hniloby včelího plodu v plodu
kultivačně

550 Kč

Varroa v měli, vzorky došlé v období od 15.1. do 1.3.,
ostatní období roku - přirážka 100 % k cenám vzorků

3 a více vzorků

Varroa smyvem nebo přebíráním

1 vzorek

550 Kč

Vzorkovnice - obaly na vzorky

25 Kč
Tubusy pro zasílání měli k vyšetření
20 Kč
Krabičky pro zasílání vzorků včel na nosemózu, 1 balíček = 50 ks
50 Kč
Konzultace v terénu
1 hodina/550 Kč + 9 Kč za km
Podložky (jednorázové) pro odběr a zasílání měli k vyšetření na mor

Při větších sériích rozborů stejného druhu je možná sleva.
Stanovení toxicity látek na včely (přípravky na ochranu rostlin a hnojiva)

cena dle individuální kalkulace

Speciální rozbory podle dohody

1 hodina

1 000 Kč

Vystavení protokolu v anglickém nebo
německém jazyce

1 strana

120 Kč

metodika viz www.pvpekarov.cz

500 Kč

Morfometrický rozbor

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 do
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.
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PUBLIKACE A VÝUKOVÉ MATERIÁLY
50 Kč
300 Kč
220 Kč
299 Kč
60 Kč

Hygiena ve včelařství - D. Titěra
Včelařství - V. Veselý a kol., 3. vydání (2013)
Včelí produkty mýtů zbavené - D. Titěra, 2. vydání (2013)
Včely zdravé a nemocné - D. Titěra, 1. vydání (2017)
Komerční včelaření v ČR - F. Kamler, 2. doplněné vydání

60 Kč

Magdalenčina medová kuchařka - M. Hellebrandová
Celý rok proti varroáze - F. Kamler, V. Veselý, D. Titěra, 8. doplněné vydání (2019)

vyprodáno

Včelaříme nástavkově - F. Kamler a kol.

60 Kč

Ošetřování včelstev v 11-12 rámkovém systému Dadant - F. Kamler a kol.
Výroba válcovaných mezistěn - F. Kamler, O. Procházka

60 Kč
50 Kč

Domácí výroba svíček ze včelího vosku - J. Titěrová

50 Kč

Matrika matek
Úlový deník
Zdařilá inseminace včelích matek - J. Tyl, D. Titěra (CZ/DE) dostupné také na Google Play
Začínáme včelařit - F. Kamler
Správná praxe v chovu včel - F. Kamler
Med, jak poznáme jeho kvalitu? - L. Dupal a kol. autorů VÚVč
Kočování se včelstvy - F. Kamler
Sada obrazových panelů o včelách (10 obrázků, tisk na lesklý karton, velikost A3)
Sada obrazových panelů o medu (12 obrázků, tisk na lesklý karton, velikost A3)
Cedule pro prodej medu na vrátka nebo na dům, velikost 420 x 295 mm
Cedule pro prodej medu na vrátka nebo na dům, velikost 590 x 420 mm

65 Kč
65 Kč
130 Kč
160 Kč
60 Kč
50 Kč
50 Kč
350 Kč
360 Kč
190 Kč
360 Kč

Sady obrazových panelů o včelách a včelích produktech, materiál - laminátové desky FOREX
v různých velikostech, více na https://www.beedol.cz/prispevky/obrazove-panely-pro-vystavy-a-naucnestezky
Při nákupu tiskovin nad 4.000 Kč poskytujeme slevu 20 %.
VÚVč si vyhrazuje právo aktuálních změn cen.
K cenám připočítáváme poštovné a balné (v případě dobírky + 57 Kč):
125 Kč do 5 kg, 200 Kč do 15 kg, 300 Kč do 30 kg, nad 30 kg individuálně
Zasláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) ve smyslu prohlášení uvedeném
na našich stránkách: https://www.beedol.cz/ochrana-osobnich-udaju

Ing. Ondřej Procházka, ředitel
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