
Meno                 Jaroslav           Priezvisko.              Trudnikovič           Tit................. Adresa                         Kvetinárska     číslo   18           CEHZ/ Farma                123456.          Tel: 248358123 

Kniha veterinárnych úkonov 

 Dátum 
ošetrenia 
zvieraťa / 

zvierat 

Zviera 
Profylaxia/2 

Terapia/3 
Hromadné úkony/4 

Diagnóza 
Trvanie 
ošetro-
vania 

 
Ochran. 
lehota/5 

Podpisy: 

Veterinárny lekár, 
AÚVL 

Druh/
1 Identifikácia Predpísaný 

veterinárny liek 
Podaná 
dávka 

Aplikáci
a 

(spôsob) 
Objekt 

Počet 
ošetrených 

zvierat 
Vlastník, držiteľ 

01.4.2022 API včelstvá 
č.1-12 

vodný roztok 
hypermangánu 

0,5% 
roztok postrek celá 

včelnica - 
dezinfekcia 
priestorov 
včelnice 

- 0 
AÚVL   XXX 

................. 

20.4.2022 API včelstvá 
č.1-12 

jar. hodnotenie 
včelstiev 

+prehliadka na mor 
včel. plodu 

- - celá 
včelnica 

včelstvá 
č.1-12 

viď. tlačivo 
Klinic. 

prehliadka 
- - 

AÚVL   XXX 

................. 

5.7.2022 API včelstvá 
č.2,4,10,11,15 Formidol - dosky 1 doska/ 

včelstvo 
odparova-

nie - včelstvá 
č.2,4,10,11,15 

prevencia 
varroázy 

+ost. chorôb 
14 dní 

0 (med 
odobraný

) 

MVDr.   XXX 

................. 

12.8.2022 API včelstvá 
č.1-16 

zdravotná prehliadka 
na varroázu - - celá 

včelnica 
včelstvá 
č.1-16 

viď. tlačivo 
Zdravot. 

prehliadka 
- - 

AÚVL   XXX 

................. 

2.09.2022 API včelstvá 
č.1-16 

GABON PA 90 pásiky 
a.u.v 

2pásik/ 
včelstvo 

odparova-
nie 

celá 
včelnica 

včelstvá 
č.1-16 

Varroa 
destr. 28 dní 0 (med 

odobraný 
AÚVL  XXX 

................. 

8.10.2022 API včelstvá 
č.1-16 Avartin 1 pásik/ 

včelstvo 
zadyme-

nie 
cela 

včelnica- 
včelstvá 
č.1-16 

 Varroa 
destr. 6 hod. 

0 (med 
odobraný

) 

MVDr.   XXX 

................. 
 

Register veterinárnych liekov 
Dátum 

ošetrenia 
zvieraťa - 

zvierat 

Identifikácia ošetrených zvierat Názov veterinárneho lieku Ochranná 
lehota 

Množstvo  
veterinárneho 

lieku 

Názov a adresa dodávateľa 
veterinárneho lieku 

Podpis: 
vlastník - chovateľ 

8.4.2022 API - včelstvá č. VARIDOL FUM sol. a.u.v. (0) med 
není 

2 kvapky na pásik 
/ včelstvo ZO SZV Vranov nad Topľou ………… 

05.7.2022 API - včelstvá č. FORMIDOL doštičky a.u. (0) med 
odobratý 1 doska / včelstvo     ZO SZV Vranov nad Topľou ………… 

2.9.2022 API - včelstvá č. GABON PA 90 pásiky 
a.u.v 

(0) med 
odobratý 2 pásik / včelstvo ZO SZV Vranov nad Topľou ………… 

8.10.2022 API - včelstvá č. AVARTIN 01 B-90 a.u.v. (0) med 
odobratý 1 pásik / včelstvo ZO SZV Vranov nad Topľou ………… 
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