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1. Szkolenia w ramach umowy z ARR i WFOŚiGW już się odbyły
7-8 lutego w Rynie, Bartoszycach i Iławie odbyło się szkolenie pn.”Wysoka jakość
produktów – mniejsze upadki – skuteczna odbudowa pogłowia” obejmujące trzy
tematy referowane przez następujących wykładowców:
•

dr hab.Teresa Szczęsna – -" Warunki zapewniania wysokiej jakości produktów
pszczelich w trakcie ich pozyskiwania, przechowywania i sprzedaży",

•

dr lek.wet. Beata Bąk / dr n.wet.Zbigniew Lipiński - "Przyczyny nasilonego
ginięcia rodzin pszczelich i możliwości przeciwdziałania pszczelarza temu
zjawisku",

•

dr Małgorzata Bieńkowska – "Skuteczne poddawanie matek nieunasiennionych
oraz sztucznie unasiennionych i czerwiących do rodzin pszczelich w pasiece
towarowej".

Każdy z 297 pszczelarzy, którzy brali udział w szkoleniu otrzyma przygotowane przez
Biuro WZP certyfikaty uczestnictwa.
W dniu 8 lutego w Olsztynie odbyło się dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szkolenie obejmujące te same tematy, ale
bez dofinansowania posiłków i materiałów szkoleniowych.
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2. Zawarcie umów z ARR w zakresie dofinansowania zwalczania
warozy oraz odbudowy pogłowia i etapy ich realizacji
W odpowiedzi na złożone projekty w ARR Biuro WZP otrzymało informację o ich
rozpatrzeniu i ustaleniu w umowach kwot na poszczególne działania:
Tytuł zadania

Zakres zadania

Zwalczanie

Zakup leków: Apivarol – 3589

warozy

op.,

Browar

–

2920

op.

Kwota

Kwota

wnioskowana

umowna

336 870,09 zł

327 809,81 zł

1 048 741,70 zł

435 497,00 zł

Bayvarol – 1840 op.
Odbudowa

Matki pszczele, odkłady,

pogłowia
Jak z powyższego wynika kwoty przyznane przez ARR nie pokrywają w pełni naszego
zapotrzebowania. W przypadku leków do zwalczania warozy otrzymaliśmy też
komunikat, że BIOWET w Puławach dokonał podwyżki o 31 % ceny posiadanej w
magazynie partii Biowarru, zaś w roku bieżącym nie uzyskał zgody na jego produkcję
ze względu brak wymaganego ustalenia MRL. OLWET potwierdził u producenta
zapotrzebowanie na objętą naszym projektem ilość tego leku, więc mamy
zapewnienie, że go dla nas nie zabraknie i nadzieję, że w ramach ustalonej kwoty w
umowie będzie można opłaconą przez pszczelarzy ilość leku w pełni dofinansować.
Mając na względzie doświadczenia z poprzednich lat z realizacji zawartych umów
Zarząd WZP na roboczym posiedzeniu w dniu 20 lutego br. ustalił następujące zasady
i tryb realizacji podpisanej umowy dot. zwalczania warozy:
•

przyznane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie tej ilości leków jaka
została zgłoszona przez poszczególne koła do projektu w październiku 2008 r.,

•

jeśli realizacja zapotrzebowania wynikającego z wpłat pszczelarzy będzie
przekraczać kwotę dofinansowania ustalonego w umowie z ARR, to poziom
dofinansowania będzie dostosowany do kwoty umownej poprzez uwzględnienie
stosownego wskaźnika (np. 0,854 czy 0,765) celem pełnego wykorzystania
kwoty umownej,

•

aby zapewnić pełne wykorzystanie kwoty umownej, jeśli wpłaty z kół w ramach
zgłoszeń otrzymanych w październiku 2008 r. byłyby mniejsze niż kwota
umowna, można na listach dodatkowych przyjmować w kołach wpłaty na leki
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od osób, które nie zgłosiły wcześniej swojego zapotrzebowania. Realizacja
dodatkowego leczenia z dopłatą nastąpi jedynie w przypadku niepełnego
wykorzystania kwoty umownej.
W przypadku umowy dotyczącej odbudowy pogłowia ustalono, aby:
•

w pełnym zakresie realizować z dopłatą potwierdzone poprzez wpłaty
pszczelarzy potrzeby dotyczące zakupu matek pszczelich w granicach
zapotrzebowania złożonego w październiku 2008 r.,

•

pozostałą kwotę wynikającą z podpisanej umowy przeznaczyć na dofinansowanie (zgodnie ze wskaźnikiem w ramach posiadanej kwoty) zakupu jak największej ilości odkładów, z uwzględnieniem ich zakupu od producentów oferujących najniższe ceny. W przypadku cen powyżej 120 zł kwota nadwyżki nie
będzie objęta dopłatą.

Aby realizacja naszego zapotrzebowania nastąpiła jak najwcześniej, trzeba możliwie
najprędzej dać producentom matek i odkładów ostateczne potwierdzenie w formie
umowy określającej ile i czego od nich zamawiamy. Ponieważ podstawą tych
wielkości są ilości, na które pszczelarze potwierdzą swoje zapotrzebowanie dokonując
wpłaty na zamówione leki, matki i odkłady Zarząd ustalił, że realizacja umów nastąpi w
oparciu o listy pszczelarzy, którzy dokonali wpłaty oraz zebrane od nich kwoty, jakie
dotrą do Biura i wpłyną na konto WZP w terminie do 30 marca br.

3. Realizacja zapotrzebowania na paszę dla pszczół
Z informacji uzyskanych w cukrowniach i hurtowniach wynika, że najkorzystniejszą
ofertą dostawy cukru jest aktualnie cena 3,21 zł/kg brutto (z dostawą do 2 punktów
na trasie dowozu) pod warunkiem podpisania umowy i dokonania wpłaty należności w
terminie do dnia 6.03.br. Z dniem 6.03. na następny tydzień oferowana będzie kolejna
cena wg notowań giełdowych. Niestety – dostawca cukru nie deklaruje wydania na
własny koszt atestu potwierdzającego brak zanieczyszczenia produktu pozostałościami środków ochrony roślin.
W tej sytuacji bezpieczniejszą paszą dla pszczół wydaje się być syrop glukozowofruktozowy z sacharozą. Jego cena wynosi do końca I kwartału 2,65 zł/kg. Dostawy są
realizowane bezpośrednio do zamawiającego koła (pszczelarza) w partiach po 10-15
palet w następującym trybie:
- w wiadrach a’15 kg po 660 kg (44 wiadra) na 1 palecie,
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- w hobokach a’40 kg po 480 kg (12 hoboków) na 1 palecie.
Dostawca zapewnia, że w syropie nie stwierdza się pozostałości środków ochrony
roślin poniżej dolnej granicy oznaczalności.
Zamówienia należy kierować bezpośrednio do dostawcy – kontakt: p.Anna Siełacz,
tel. 061-899-40-70 lub 061-899-48-47; e-mail: anna.sielacz@holgerfood.pl

4. Zaopatrzenie w słoiki na miód
Można je realizować na następujących warunkach:
- minimalna wielkość dostawy 10-15 palet (cena palety wliczona w cenę słoika)
Np. słoje 0,9 dm3 z 6-ma zaczepami = 1144 szt. na 1 palecie,
0,72 dm3 z 6-ma zaczepami = 1365 szt. na 1 palecie.
Cena: za 100 słoików 0,9 dm3 – 50,51 zł netto,
za 100 słoików 0,72 dm3 – 47,00 zł netto.
Oferta jest ważna do 31.marca br Zamawiający musi przygotować teren i wózek
widłowy do rozładunku palet. Szczegółowych informacji udziela: Huta Szkła Wymiarki
S.A. w Wymiarkach – tel. 068 3604488, -62 do -67 - p.Ewa Nagi.
Nakrętki na słoiki 0,9 dm3 6-zaczepowe są do nabycia w sklepie WZP – obecnie w
cenie 0,20 zł/1 szt („złota”) i 0,25 zł/1szt („z pszczółką”).

5. Pracujemy dla dobra naszych członków
Zarząd WZP przypomina, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym wcześniej
w tej sprawie, także w tym roku obowiązuje zasada, że wszystkie działania realizowane w
ramach umów z ARR dotyczą jedynie naszych członków. Oznacza to konieczność
terminowego uregulowania wpłaty dotyczącej składek członkowskich przez Koła (do
końca marca za dany rok). Wszelkie zaległości będą powodować wstrzymanie realizacji
zgłoszonego a także potwierdzonego wpłatami zapotrzebowania do chwili uregulowania
należnych składek.

6. Ceny matek pszczelich u podanych hodowców:
(obowiązujące przy wpłatach pszczelarzy)
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L.
p.

Nazwa producenta

MNU

1.

Sądecki Bartnik

15,00

MUU
MUU
MR
sztucznie naturalni
e
35,00
35,00
100,00

2.

Brzesko-Czermin

25,75

51,50

X

185,40

3.

Gogolewska Elżbieta

15,00

40,00

X

-

4.

ISK Puławy

X

X

X
X

MR
czerwią
ca
X
X
X
X

185,40
X

5.

Gembala Maria

15,00

40,00

6.

Loc Krzysztof

20,00

50,00

X

150,00

200,00

7.

Naruszewicz Olecko

16,00

45,00

X

120,00

150,00

8.

IHiUZ Olecko

15,00

40,00

35,00

100,00

150,00

20,60

41,20

X

X

133,90

20,60
15,00
17,00

41,20
40,00
45,00

X
35,00
X

113,30
100,00
X

133,90
150,00
X

15,00
16,00
18,00
15,00

X
55,00
X
40,00

150,00
150,00
180,00
100,00

X
X
X
X

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MCHiRZ w Łowiczu
Pasieka Kocierzowy
MCHiRZ w Łowiczu
Zakład w Żelkowie
Wilde Maria
Pupkiewicz
Krzysztof
Matula Andrzej
Pelczar Wojciech
Kubeczek Jerzy
Bielicki Leszek

100,00

45,00
X
60,00
40,00

Rasa - Linia
Car Dobra
Car CJ-10, CT-46,
AlSin, CNT
Cau KPW, KBrz
Car Róża
Car Marynka, GR-1
Cau Puławska
Car Prima, Gema
Cau WG
Car Alpejka, NieSka,
Jugo
Cau Woźnica
Car Wanda, Nieska,
Bałtycka,Gema
Cau Woźnica
M Augustowska
M Augustowska, M
Północna, Car Nieska
Cau Woźnica
Car R, S, Niw
Cau PwK, M Asta
Car PA, N
Cau W
Car Kortówka
Car Nieska, Alpejka,
Ab, Tb
Car Bałtycka
Car AGA
Car Beskidka
Car Bielka, Bielka 1

7. Ceny ofertowe na odkłady u poszczególnych producentów
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.

Producent

Cena

Pupkiewicz Krzysztof
Matula Andrzej
Nowakowski Józef
Pleszkun Jan
Swat Stanisław

150,00
180,00
140,00
120,00
140,00

6.

Tomasz Łysoń
Samulski Roman

7.
8.

Królewskie Miody
Piotr Blajer -Chorzów

Ramka

wielkopolska
wielkopolska
dadana
dadana
dadana, Ostrowskiej,
wielkopolska
175,00 wielkopolska
dadana, wielkopolska,
120,00 Ostrowskiej, warsz.posz.
wielkopolska
150,00

Rasa – Linia
Car Nieska, Alpejka, Ab, Tb
Car Bałtycka
Car Kortówka
Car Nieska, Prima, Gema
Car Nieska, Prima, Kortówka
Cau Puławska
Car Victoria
Car Nieska, Kortówka
Car AGA
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9.

A.D. Miciuk Józefów

150,00 wielkopolska, dadana,

Car Gema, Prima

8. Ceny leków do zwalczania warrozy
- Apiwarol – 26,87 zł/1 opak.
- Biowar – 53,50 zł/1 opak.
- Bayvarol – 75,00 zł/1 opak.

9. Kupię - sprzedam
sprzedam:
Stelmaszuk Górowo Iław. tel. 697 340 642 - tanio od 100-250 zł. za rodzinę; 20 szt uli
warsz.poszerz. 9 szt uli dadana, 1 szt wielkopolski,
- większą ilość miodu wiosennego - tel. 661 247 732
- ule warsz.poszerz. stan idealny - tel. 663 415 060
- kompletną pasiekę w 16 ulach warsz.posz. Matki rojowe z krainki, cena do
uzgodnienia - tel. 608 289 267
- ogródek ok 400 m2 - dobre miejsce na lokum dla pasieki, garaż samochodowy w
zabudowie szeregowej, cena 30 000,00 zł. Sząbruk- tel 600 625 935

4. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół i
poszczególnym pszczelarzom
Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-52339-32, 523-38-67,
 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska
11, tel.089-533-21-28,
 Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul.
Niepodległości 53/55, tel.089-527-76-31,
 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska
91, tel.089-535-76-84, 089-526-44-39,
 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel.089-524-0507, w.12,
 Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089527-44-60,
 „Nektar” s.c. - pp. C. i W. Badeńscy, Karczowiska Górne 37, 82-331 Jegłownik, tel.
055-232-46-04,
 Gospodarstwo Pasieczne „Leśny Dwór” - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, 12-100
Szczytno, tel.089-624-37-77,
 Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel.kontakt. 089-524-0323,
 Mazurskie Miody – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-513-64-13,
opracował: dr R.Pałach


