
Dol 94, 252 66 Libčice n. Vltavou

Objednatel (fakturační údaje):

Jméno:

Název organizace:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

IČO:

Přípravek Balení Počet balení

Formidol 41 g proužky do úlu karton 120 desek

Formidol 41 g proužky do úlu karton 20 desek

Formidol 81 g proužky do úlu krabička 4 desky

  Gabon Flum 4 mg proužky do úlu                       [1] 1 balení = 50 proužků

VARIDOL 125 mg/ml roztok k léčebnému          [1]

ošetření včel
lahvička 5 ml

VARIDOL 125 mg/ml roztok k léčebnému          [1]

ošetření včel (+ 50 ks fum. pásků) 

lahvička 5 ml

+ 50 ks fum. pásků

M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro              [1][2]

přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel 
lahvička 2,5 ml

MP 10 FUM  24 mg/ml roztok pro                      [1]

ošetření včelstva fumigací (+ 50 ks fum. pásků)

lahvička 5 ml

+ 50 ks fum. pásků

Fumigační pásky 1 balení = 50 ks

   Háčky na Gabon 1 balení = 50 ks

Aceton lahev 1 litr

Masamaril - koncentrát doplňku výživy včel kelímek 100 g

VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml disperze do úlu lahev 555 ml

FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely balení 60 proužků

FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely balení 20 proužků

FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely balení 4 proužků

  BEE-SAFE 500 ml lahev 500 ml

Razítko a podpis objednatele: Potvrzení veterinárního lékaře:

(nebo k objednávce přiložte recept)

Podpis:
Datum: Datum:

Způsob dodání:       □ Osobní odběr     □ Kurýrní služba

Jméno:

Termín dodání

[1]  léčivý přípravek na veterinární předpis

   Léčiva se dopravují přepravní službou, po dohodě je možný osobní odběr ve VÚVč Dol.

[2]  nátěr plodu je vhodné doplnit fumigací přípravkem VARIDOL 125 mg/ml

Objednatel se svým podpisem zavazuje, že organizace bude nakládat s léčivem dle pokynů uvedených v příbalové informaci,

a že členové organizace jsou konečným příjemcem léčiva. Za tímto účelem zorganizuje potřebné poučení.

Veterinární lékař svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s uvedenou organizací a se včelstvy jejích členů a jim předepisuje uvedené 

množství léčiva.

Dodržujte dávkování dle příbalové informace.

Objednávku se všemi náležitostmi zašlete poštou nebo e-mailem na adresu: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Hromadná objednávka přípravků pro včely pro ZO ČSV a spolky

leciva@beedol.cz

E-mail:

Telefon:

Název organizace:

Příjemce (zasílací adresa):

Adresa:

Informace: 734 858 244, 731 505 589 (linka 123) nebo na: www.beedol.cz/leceni


