Lista producentów matek i odkładów pszczelich
dla Mazowieckiego Związku Pszczelarzy na refundację
z KOWR w roku 2021 które złożyły oferty handlowe.
Uwaga: Na 2021 rok nastąpiła zmiana warunków refundacji KOWR.
1 . Matki i odkłady muszą być odebrane do 15 Lipca 2021r.
2. Refundowane są wszystkie rodzaje matek (nieunasienione, unasienione bez
sprawdzonego czerwienia i ze sprawdzonym czerwieniem.
3. Matki i odkłady mogą być zakupione w następujących pasiekach którzy
złożyli oferty handlowe:

Producenci matek pszczelich:
PASIEKA HODOWLANA

Łucja Skonieczna, Leszek Grzybowski

05-804 Pruszków ul. Helenowska 22 m 28.
tel: 697-629-600
609-675-274
Rasa / linia car/SAWA
Rasa / linia car /SAWA-1
Rasa / linia

car/SK

Rasa / linia car/Singer
Rasa / linia cau M ( Muchurska)
Ceny matek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nieunasieniona - 30,00 zł;
naturalnie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem - 80,00 zł ;
( oferta ograniczona)
sztucznie unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia 60,00 zł ;
sztucznie unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem - 120,00 zł
( oferta ograniczona)
reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia cena brutto
- 600,00 zł;
( oferta ograniczona)
reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem cena brutto
- 800,00 zł;
( oferta ograniczona).

Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Matki z sprawdzonym czerwieniem dostępne po 10 czerwca.

PASIEKA HODOWLANA ,, MELLIFERA „

Maria Gembala

08-110 Siedlce Żelków Kol. Ul. Akacjowa 57
Tel.(0.25) 633-51-06 kom. 607-695-247
A. rasa kraińska linia - PRIMA;
- GEMA;
B. rasa kaukaska linia - WG;

Ceny matek:
1. nieunasieniona 25,00 zł;
2.
naturalnie unasieniona na pasieczysku 70,00zł;
( oferta ograniczona)
3.
Użytkowe sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia 50,00zł ;
4.
Użytkowe sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem - 100,00 zł;
( oferta ograniczona)
5.
Hodowlana (reprodukcyjna) unasienione sztucznie z sprawdzonym
czerwieniem - 250 zł;
( oferta ograniczona)
6.
Hodowlana (reprodukcyjna) bez sprawdzonego czerwienia - 180,00zł
( oferta ograniczona)
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

PASIEKA HODOWLANA - Krzysztof Loc
08-114 Skórzec Teodorów 96
Tel. (0.25) 643-61-57 kom. 603-767-045
Matki pszczele ras:
KRAIŃSKIE : linia NieSka;
linia Jugo;
linia Alpejka;
KAUKAZKA : linia Woźnica
Ceny matek:
1. nieunasieniona NU - 30,00 zł ( dostępne od 10 maja);
2. sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia ( użytkowe) USN –
60,00 zł ( dostępne od 20 maja) ;
3. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem - 120,00 zł USS ( oferta ograniczona dostępne po 20 czerwca)
4.hodowlana ( reprodukcyjna) ze sprawdzonym czerwieniem RS - 350,00 zł;

( oferta ograniczona dostępne po 10 czerwca)
5.hodowlana ( reprodukcyjna) bez sprawdzonego czerwienia RN - 250,00zł;
( oferta ograniczona dostępne od końca maja 2021 )
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń do czasu
wyczerpania możliwości produkcyjnych .

MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z O. O. w ŁOWICZU - Pasieka Brześciu
28-400 Pińczów, Brzeście 115 woj. świętokrzyskie
Tel.(0.41) 357-38-21 kom. 600-298-220.
Matki pszczele ras:
Car linia - Ab;
KAUKAZKA : linia Pb
Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona NU - 21,60 zł brutto;
2. Matka pszczela użytkowa naturalnie czerwiąca UP - 86,40 zł brutto;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie nie czerwiąca USN - 43,20zł
brutto;
4. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie czerwiąca USS - 86,40 zł
brutto; ( oferta ograniczona)
5. Matka pszczela reprodukcyjna sprawdzona na czerwieniem RS- ( inseminowana)
- 270 ,00 brutto; ( oferta ograniczona)
6. Matka pszczela reprodukcyjna nie sprawdzona na czerwieniem RN( inseminowana) – 162,00 zł brutto ;
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODUZWIERZĄT
SPÓŁKA Z O. O. W ŁOWICZU- Kocierzowy
97-545 Gomunice, Pasieka Zarodowa w Kocierzowach
Tel.(0.44) 684-39-66 kom. 600-298-217/ 600-298-221
Matki pszczele ras:
M linia Astra
Car linia S
Car linia R

Car linia Niw
Car linia PwK
Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona NU - 21,60 zł brutto;
2. Matka pszczela użytkowa naturalnie czerwiąca UP - 86,40 zł brutto;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie nie czerwiąca USN -43,20zł
brutto;
4. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie czerwiąca USS- 86,40 zł brutto;
( oferta ograniczona)
5. Matka pszczela reprodukcyjna sprawdzona na czerwieniem RS- ( inseminowana)
270,00 zł brutto;
( oferta ograniczona)
6. Matka pszczela reprodukcyjna nie sprawdzona na czerwieniem RN( inseminowana) – 162,00 zł brutto;
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

GOSPODARSTWO PASIECZNE Tomasz STRZYŻ
ul. Kwiatowa 42a 59 – 230 Prochowice
tel: 600 759 181
tel. stacj . (76) 7592000 ( od 15 maja do 30 sierpnia w godz. 7.00-9.00 i 21.0022.00
Matki pszczele ras:
KRAIŃSKIE : linia car AS;
Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona – 20 zł.
2. Matka pszczela unasieniona na pasieczysku czerwiąca – 60 zł;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela inseminowana bez sprawdzonego czerwienia – 50 zł;
4. Matka pszczela inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem – 80 zł;
( oferta ograniczona)
5. Matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem – 250 zł;
( oferta ograniczona)
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

GOSPODARSTWO PASIECZNE ,, JACEK TURKOWSKI”
Jacek Turkowski
Czerwonka Palcer 113 96-500 Sochaczew
tel: 602 308 223
Odkłady pszczele ;
Lini car Prima - ( M. Gembala);
Lini car Nieska -( K. Loc)
Lini car Sawa- ( Ł. Skoneczna, L. Grzybowski)
Ceny odkładu:
Odkład standartowy – 4 ramkowy ramka ( 2 ramki czerwiu + 2 ramka okrywowe) –
w cenie 300,00 zł:
- warszawski zwykły- ilość szt. ograniczona 25 szt.
- warszawski poszerzany- ilość szt. ograniczona 30 szt.
- wielkopolski - ilość szt. ograniczona 20 szt.
- dadanta – ilość ograniczona 10 szt.
( 2 ramki czerwiu + 2 ramka okrywowe) – 300,00 zł
Odbiór odkładów w terminie od 01.06 - 15.07.2021r. Przy zamówieniu
odkładów decyduje termin zamówienia u producenta.
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ilość odkładów
ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP. ( ralizacja tylko zgodnie z
oferta producenta ). MZP w przypadku dużego zainteresowania dokona
redukcji zamówienia od Koła.

PASIEKA HODOWLANA ,, MELITTA”
Wioletta Kluska
ul. Kompanii Rozdrażewskiej 1 , 63 -708 Rozdrażew
tel: 575 882 444
pasiekamelitta@gmail.com
Matki pszczele rasy:
krzyżówka rasy KRAIŃSKIE : linia NOSTRA;
Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona – 25 zł.
2. Matka pszczela unasieniona naturalnie na pasieczysku – 80 zł; ( oferta
ograniczona)
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Producencent odkładów Gospodarstwo Pszczelarskie
Robert Rybusiewicz
Robert Rybusiewicz
00-182 Warszawa ul. Dubois 7 m 129
Tel kom. 692-562-589
Oferuje odkłady na ramce :
1) wielkopolska ilość- 50 szt. ;
2) warszawska poszerzona ( skrócona o 8 cm) – 30 szt.;
3) dadant - 30 szt.
Cena odkładu:
1.Odkład standardowy – 4 ramkowy ( co najmniej 3 ramki czerwiu + 1 ramka z
pokarmem) – 270,00 zł
Matki w odkładach pszczelich będą pochodzić z własnej hodowli od matek
reprodukcyjnych ( matek córek) F1 rasy kraińskiej:
Lini car Prima - ( M. Gembala);
Lini car Sawa- ( Ł. Skoneczna, L. Grzybowski)
Odbiór odkładów w terminie od 01.07- 15.07.2021r. Przy zamówieniu
odkładów decyduje termin zamówienia u producenta.
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Ilość odkładów
ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP. ( ralizacja tylko zgodnie z
oferta producenta ). MZP w przypadku dużego zainteresowania dokona
redukcji zamówienia od Koła.

Pasieka Hodowlana „Arnia” Andrzej Mataczyński
Andrzej Mataczyński
27-350 Sienno, Tarnówek 60
Tel. (48) 378-60-86 kom. 530-344-302
Matki pszczele rasy:
kraińska- linia TR ( skrzyżowanie linii Prima , Gama i CT46)

Ceny matek:

1. Matka pszczela nieunasieniona – 20 zł.
2. Matka pszczela unasieniona naturalnie na pasieczysku – 70 zł;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela unasienione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia – 50 zł;
4. Matka pszczela unasienione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem – 80 zł;
( oferta ograniczona)
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Pasieka Hodowlana – mgr inż. Maria WILDE
Maria WILDE
ul. Księżycowa 8, 10-713 Olsztyn
tel: (89) 52 40 323; kom. 605 036 181
www. pasiekawilde.pl
Matki pszczele rasy:
krwinka - linia KORTÓWKA

Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona – 25 zł.
2. Matka pszczela unasieniona naturalnie na pasieczysku – 75 zł;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia – 75 zł;
4. Matka pszczela reprodukcyjna bez sprawdzonym czerwieniem – 200 zł;
( oferta ograniczona)
5.Matka pszczela użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem – 150 zł;
( oferta ograniczona)
6. Matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem – 300 zł;
( oferta ograniczona)
7.
Odkład pszczeli ( 3 ramki czerwiu + 1 ramka węzy ( oferta ograniczona tylko
ramka wielkopolska).
z matką użytkowa 250 zł.
z matką reprodukcyjna 500 zł
Odkład wczesny – termin realizacji do końca maja .
8.
Odkład pszczeli wczesny z matka ubiegłoroczną czerwiącą użytkowa ( 3
ramki czerwiu + 1 ramka węzy ( oferta ograniczona tylko ramka wielkopolska)cena 350 zł
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u producenta . Odbiór
osobisty. Ilość odkładów ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP.

( ralizacja tylko zgodnie z oferta producenta ) Obowiązuje ograniczona ilość
odkładów w ilości 100 szt . ). MZP w przypadku dużego zainteresowania
dokona redukcji zamówienia od Koła.

PASIEKA HODOWLANA Jerzy CIEŚLA
Jerzy Cieśla
ul. Bytomska 41/3, 41-704 Ruda Śląska
tel: 32 34 01 987, kom: 696 092 366
Matki pszczele rasy:
- linia KAROLINA

Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona – 20 zł.
2. Matka pszczela unasieniona naturalnie na trutowisku w Wiśle – 120 zł;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela unasieniona naturalnie na trutowisku w Murckach – 70 zł;
( oferta ograniczona)
5.Matka pszczela unasienione na pasieczysku – 60 zł;
( oferta ograniczona)
6. Odkład pszczeli ( 3 ramki czerwiu + 1 ramka węzy ) 240 zł.
( oferta ograniczona) tylko 30 szt.
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u producenta . Odbiór
osobisty. Ilość odkładów ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP.
( ralizacja tylko zgodnie z oferta producenta ) Obowiązuje ograniczona ilość
odkładów w ilości 100 szt . ). MZP w przypadku dużego zainteresowania
dokona redukcji zamówienia od Koła.

PASIEKA REPRUDUKCYJNA MISTRZ PSZCZELARSKI –
Seweryn KALABIS
Seweryn Kalabis
ul. L. Spyry 28, 43-198 Mikołów- Bujaków
tel: (32) 23 54 668, kom. 517 245 650
Matki pszczele rasy:
- linia KAROLINA

Ceny matek:
1. Matka pszczela unasieniona naturalnie na pasieczysku – 60 zł;

( oferta ograniczona)
2. Matka pszczela unasieniona naturalnie na trutowisku Murackim ze sprawdzonym
czerwiem – 70 zł. ;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela unasieniona naturalnie na trutowisku Wisła Łabajów ze
sprawdzonym czerwiem - 120 zł.;
( oferta ograniczona).
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszenia u producenta.

PASIEKA ZARODOWA im. ks. dr Jana Dzierżonia w MACIEJOWIE
,, DOLINA STOBRAWY” Sp z.o.o
Pasieka Zarodowa ,, Dolina Stobrawy”
Maciejów 8 , 46-211 Kujakowice Górne
Matki pszczele rasy:
–
–
–
–

krainka:
- linia krainka Podgórska -Cb;
linia krainka Cr;
linia krainka Ca;
linia krainka Cp;

Ceny matek:
1. Matka pszczela nieunasieniona - 25,00 zł brutto;
2. Matka pszczela użytkowa unasienione na pasieczysku - 80,00 zł brutto;
( oferta ograniczona)
3. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia
- 50,00 zł brutto ;
4. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem
- 110 zł brutto; ( oferta ograniczona)
5. Matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem 250,00 zł
brutto ; ( oferta ograniczona)
6. Matka pszczela reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia – 180,00 zł
brutto ;
7.Matki pszczele unasienione na pasieczysku – 80 ,00 zł.;
( oferta ograniczona)
8.Odkład pszczeli czteroramkowy z matką użytkową z sprawdzonym czerwieniem
( 3 ramki czerwiu ,1 ramka pokarmu – DADANT – cena 250 zł brutto
( oferta ograniczona ilość szt. 80)
9.Odkład pszczeli czteroramkowy z matką nieunasienioną ( 3 ramki czerwiu ,1
ramka pokarmu – DADANT – cena 200 zł brutto ( oferta ograniczona ilość szt. 40) ;

Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u producenta . Odbiór
osobisty. Ilość odkładów ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP.
( ralizacja tylko zgodnie z oferta producenta ) Obowiązuje ograniczona ilość
odkładów w ilości 30 szt . ). MZP w przypadku dużego zainteresowania dokona
redukcji zamówienia od Koła.

Pasieka – ,,Melissa” Agnieszka Wojtowicz
PASIEKA MELLISSA
Agnieszka Wojtowicz
32-422 Stadniki
ul. Kędzierzyńska 80
tel: 786 286 015 lub 504 965 898
www.pasieka –melissa.pl
Matki pszczele rasy:
linia MELISSA /CT 46
1. Matka pszczela nieunasieniona - 25,00 zł ;
2. Matka pszczela użytkowa unasienione na pasieczysku - 78,00 zł ;
( oferta ograniczona)
3.Matka pszczela użytkowa inseminowane ze sprawdzonego czerwienia –
120,00 zł. ; ( oferta ograniczona).
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Pasieka Hodowlana Wiolleta Naruszewicz
Gospodarstwo Pszczelarskie
Wioletta Kluska
19-400 Olecko
Oś. Siejnik II 3/1
tel: 603974294
pasieka.colmena@gmail.com
Matki pszczele rasy:
Krainka linia Wanda
Krainka linia Nieska
Krainka linia Mucharska
Krainka linia Augustowska
1. Matka pszczela nieunasieniona - 25,00 zł ;
2. Matka pszczela użytkowa unasienione na pasieczysku - 75,00 zł ;
( oferta ograniczona)

3.Matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonego czerwienia – 300,00 zł. ; ( oferta
ograniczona).
4. Matka pszczela reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia – 200,00 zł. ;
( oferta ograniczona).
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u Producenta.

PASIEKA ZARODOWA mgr inż. Krzysztof KUBACZEK
Pasieka Zarodowa
mgr inż. Krzysztof Kubeczek
43-445 Dzięgielów
Ul. Lipowa 20
Tel: (33)85 29 726
Matki pszczele rasy:
Rasa Carnika linia Beskidzka
1. Matka pszczela nieunasieniona - 27,00 zł ;
2. Matka pszczela użytkowa unasienione na pasieczysku - 85,00 zł ;
( oferta ograniczona)
Matka pszczela reprodukcyjna unasieniona na trutowisku w Wiśle Łabajowie –
220,00 zł. ; ( oferta ograniczona).
Producent nie realizuje zamówień indywidualnych obowiązują tylko zamówienia
zbiorcze przez Związki Pszczelarskie.
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u Producenta.

GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE – SŁAWOMIR TRZEBINSKI
Sławomir Trzebiński
62-604 Kościelec
m. Łęka 2
tel: 501 432 752
email: s.pszczola@wp.pl
Oferuje odkłady na ramce :
1) wielkopolska
2) warszawska poszerzona
3) warszawska zwykła
4) dadanowskiej

Cena odkładu:
1.Odkład standardowy – 3 ramkowy z czerwiem zasklepionym , obsiadane przez
pszczoły na czarno z matką unasieniona naturalnie – 250,00 zł
Matki w odkładach pszczelich będą pochodzić z własnej hodowli .
Odbiór odkładów w terminie od 15.06- 15.07.2021r.
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u producenta . Odbiór
osobisty. Ilość odkładów ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP.
( ralizacja tylko zgodnie z oferta producenta ) Obowiązuje ograniczona ilość
odkładów w ilości 30 szt . ). MZP w przypadku dużego zainteresowania dokona
redukcji zamówienia od Koła.

PRZEDSIEBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ
Sp.z.o.o. Spółka Komandytowana.
Tomasz Łysoń
34 -125 Sułkowice
Ul. Racławicka 162
tel: 33 875 99 40 / 33 875 93 24
email: sklep@lyson.com.pl
Matki pszczele rasy:
Rasa Krainka linia Victoria
1. Matka pszczela nieunasieniona - 25,00 zł ;
2. Matka pszczela użytkowa unasienione na pasieczysku - 70,00 zł ;
( oferta ograniczona);
3.Odkład standardowy 4 ramkowy na ramce WL – 2 ramki z czerwiem
zasklepionym , obsiadane przez pszczoły na czarno z matką unasieniona naturalnie i
2 ramki z pokarmem – 330,00 zł (oferta ograniczona ilość szt. 20 odkładów )
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u producenta . Odbiór
osobistylub za pośrednictwem poczty , koszt wysyłki ponosi pszczelarz. Ilość
odkładów ograniczona decyduje kolejność zgłoszenia do MZP. ( ralizacja tylko
zgodnie z oferta producenta ) Obowiązuje ograniczona ilość odkładów w ilości
20 szt . ). MZP w przypadku dużego zainteresowania dokona redukcji
zamówienia od Koła.

PASIEKA ZARODOWA w CZERNIEWIE
Małopolskie Centrum Biotechniki
Pasieka Zarodowa w Czerninie
39 – 304 Czernin 1
tel: 17 58-435-96
email: lejkog@gmail.com
Rasa KRAIŃSKA / CARNICA
Linia
Linia
Linia
Linia
Linia

CJ- 10
CT-46
CNT
KPW
car. Alsin ( dawna CS i AC)

1. Matka pszczela nieunasieniona - 27,00 zł brutto;
2. Matka pszczela reprodukcyjna unasienione sztucznie nie sprawdzone na
czerwienie - 216,00 zł brutto;
3. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia
- 60,00 zł brutto ;
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u Producenta.

PASIEKA HODOWLANA ,, MIODZIO”
Izabela Rachwalik
97-540 Gidle
Piaski ul. Miodowa 9
Tel: 662 252 353
emali:pasiekarachwalik@gmail.com
Linia - Piaskowa
1. Matka pszczela nieunasieniona - 20,00 zł ;
2. Matka pszczela unasienione - 70,00 zł;
3. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia
- 50,00 zł brutto ;
4. Matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym
czerwieniem - 100,00 zł brutto ;
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u Producenta.

GOSPODARSTWO PASIECZNE ,, PASIEKA SZELIGÓW” Elżbieta i
Przemysław Szeligowie
Elżbieta i Przemysław Szeligowie
30-623 Kraków
Ul. Kotsisa 31
Tel: 500 661 820
Email: pasieka @pasieka-szeligow.pl
Rasa CARNICA GALICJA
Rasa Sklenar 47/H/47 oraz 47/G/10
1. Matka pszczela
2. Matka pszczela
3. Matka pszczela
70,00 zł brutto ;
4. Matka pszczela

nieunasieniona - 25,00 zł ;
unasienione naturalnie - 70,00 zł;
użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem 100,00 zł brutto ;

Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u Producenta.

SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO PSZCZELARSKIE . GŁADYS
Łukasz Gładys
95- 060 Brzeziny
Ul. Strykowska 46
Tel: 603 210 473 lub 505 55 66 52
e –mail: gladysmiody@o2.pl
Rasa CARNICA BRZEZINKA
1. Matka pszczela nieunasieniona - 25,00 zł ;
2. Matka pszczela unasienione naturalnie - 75,00 zł; ( odbiór od 25 Maja)
3. Matka pszczela reprodukcyjna - 250,00 zł.
;
Zamówienia realizujemy zgodnie z kolejnością zgłoszeń u Producenta.

Oferty zakupu odkładów zostały uwzględnione w Projekcie do KOWR w
programie zakup pszczół i odkładów na rok 2021 .
Przy zakupie matek i odkładów obowiązuje wykaz osób i stan rodzin
zgłoszonych na dzień 30.09.2020r. Pszczelarze którzy nie posiadają numeru

weterynajnego nie mogą brać udziału w projekcie( mogą zakupić matki
i odkłady bez refundacji). Proszę o ścisłe przestrzeganie Wytycznych Programu
Wsparcia Pszczelarstwa . Pszczelarz może zakupić 50 % matek z stanu rodzin
pszczelich na 30 .09.2020r oraz 20% odkładów. (np. na 10 rodzin pszczelich
pszczelarz może zakupić 2 odkłady które będą podlegały refundacji).

Sporządził: Tomasz Zimny - sekretarz
dnia 17.12.2020r.

