Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie. Gladys
Łukasz Gladys
95-060 Brzeziny ul Sirykowska 46
Nip 833-134-94-56 Regon 100918373
Te?: 603-210-473, 505-55-66-52
e-mail: gladysmiodyo2.p1

Brzeziny dnia 27-08-2021

Oferta na 2022 rok dla
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Olsztynie
Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie G ładys prowadzące pod nadzorem KCHZ
program krzyżowniczy pszczoly rasy Carnica linii „Brzezinka" oferuje na sezon pszczelarski
2021/2022 matki pszczele nieunasienione, unasiennione naturalnie i reprodukcyjne.
Pasieka pod nr weterynaryjnym 10215214 liczy 300 rodzin pszczelich ijest pod stalym
nadzorem lekarza weterynarii.
Przed rozpoczęciem sprzeda ży matek pszczelich w roku 2022 pasieka zostanie przebadana
przez lekarza Weterynarii pod k ątem chorób dyskwalifikuj ących dalszą produkcj ę matek
pszczelich wymienionych przez KOWR. Wystawione stosowne za świadczenie zdrowotno ści
pasieki zostanie dostarczone do KOWR.
Realizacja zamówie ń według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym dogodnym terminie
umówionym telefonicznie: 505 55 66 52.
Koszty transportu (przesy łki) będą pokrywać odbiorcy końcowi matek na podstawie rachunku
dołączonego do przesy łki.

05.05 do 15.08

Cena brutto
30,00* zł

Cena netto
27,78* zł

25.05 do 15.09

85.00* z ł

78,70* zł

300.00* z ł

277,80* z ł

Matka pszczela

Termin dostępności

Nieunasienniona
(NU)
Unasienniona naturalnie na pasieczysku ze
sprawdzonym czerwieniem (UP)

20.06 do 15.08
Reprodukcyjna unasienniona sztucznie ze
sprawdzonym czerwieniem (REP)
* Stawka Vat 8%
Gospodarstwo jest czynnym p łatnikiem VAT.
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PASIEKA MELLIFERA
Maria Gembala
08-110 Siedice, 7-elków Kol. ul. Akacjowa 57,
tel. 251633-51-06, tel. kom. 607-695-247

V
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Żelków Kolonia 02.09.2021r.

WOJEWÓDZKI ZWI ĄZEK PSZCZELARZY
UL. Ko ściuszki 14/2, 10-502 Olsztyn

OFERTA
Deklaruj ę ch ęć współpracy z Pa ń stwem w zakresie zaopatrzenia w matki pszczele w
sezonie 2022r. i oferuj ę nastę puj ące rasy i linie:
- rasa kaukaska linia WG
- rasa krai ń ska linia PRIMA, GEMA

Ceny matek na 2022r.

Hodowlane (reprodukcyjne) unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia -250z1
Hodowlane (reprodukcyjne) unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem - 350 z ł
Użytkowe unasiennione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia - 60z ł
Unasiennione naturalnie na pasieczysku - 80 zł
Nieunasienione - 30z1.

Z wyrazami szacunku
Maria Gembala

PAS IEK,Ą MELL1FEJy
Maria Gembala

Ź".LKÓW.KOLONIA

u!.Ak2cjo ,,ya 57
()8-1 19 Scic, tc1:25 633-51_06

N1P:82_133_37_2

PASIEKA MELLIFERA Maria Gembala
08-110 Siedlce, Żelków Kol. ul. Akacjowa 57,
tel. 251633-51-06, tel. kom. 607-695-247
REGON:140075587

2O:140075587

PASIEKA ZARODOWA
ojcech Pelczar PXIK)Wm
38-400 KrOSI0 ul.
cel: 13 43 224 42
Reg0fl371 169536

14

Krosno 30-08-2021

Wojewódzki Zwi ązek Pszczelarzy w Olsztynie
ul. Kościuszki 14/2
10-502 Olsztyn

OFERTA NA DOSTAW Ę MATEK PSZCZELICH

w ramach KPWP na 2022 rok
Lp. Nazwa

Symbol Jedn.
Miat-y

Cena
Jedn.

NU

30,00z1

1

Matka pszczela
nieunasieniona

2

Matka pszczela unasieniona
naturalnie ze sprawdzonym UP
czerwieniem

szt.

3

Matka pszczela
reprodukcyjna ze
sprawdzonym czerwieniem

szt.

RS

szt.

100,0z1

500,00

Oferowane matki pochodz ą z realizowanych programów hodowlanych dla linii car AGA -dla której
są prowadzone ksi ęgi hodowlane, oraz AGA 3 dla której s ą prowadzone rejestry.
Oferowane linie matek (selekcjonowane na zachowanie higieniczne pszczó ł),spełniaj ą wymogi
stawiane matkom oferowanym w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa i mog ą być
przedmiotem refundacji.

Realizacja zamówie ń :
-matki nieunasienione maj-lipiec(w uzgodnieniu z zamawiaj ącym na okre ś lony termin, zakres
tolerancji 5 dni)
-matki czerwi ące u żytkowe od czerwca.
-matki reprodukcyjne (tylko z linii AGA 3) od czerwca.
-matki reprodukcyjne(linia car AGA) od 15 lipca do wyczerpania produkcji.
Minimalne zamówienie realizowane w ramach KPWP,na adres wysy łki:
-dla matek nieunasienionych 20szt.
-dla matek u żytkowych 4szt.
-dla matek reprodukcyjnych 1 szt.
Informujemy że wysłana do Pa ń stwa oferta nie jest równoznaczna z przyj ę ciem zamówienia do
realizacji.
PASIEkA Z419J,bOWA
Wjc47eJczar
-Verte

38.400 Kr1f P/ochowui;
tel: 1332442
Regon:3711695%1

SZELIGÓW

PAS! ERA

Gospodarstwo I"asiccznc „.Pasicka Szeligów"
El ż bieta i Przemyslaw Szeligowic ul. Kotsisa 31, 30-623 Kraków
c-mail: pasiekapasieka-szeligow.pl
www.pasieka-szeligow.p1, tel. 500-661-820
PKO BP Inteligo, nr konta: 50102055581 111123613300009

OFERTA

Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Szeligów" w sezonie 2022 oferuje matki pszczele
użytkowe:

- nieunasienione
- 30,00 zł
- unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem
- 80,00 zł
- inseminowane bez sprawdzonego czerwienia
- 80,00 zł
- inseminowane ze sprawdzonym czerwieniem
- 120,00 zł
Pasieka prowadzi reprodukcj ę matek linii Sklenar 47/H/47 oraz 47/G/10. Matki unasienione
naturalnie i sztucznie dost ępne s ą w ograniczonych ilo ściach, realizacja zamówie ń odbywa się
według kolejności zgłoszeń .
Przyjmowanie zamówie ń na sezon 2022 rozpoczynamy I wrze śnia 2021.
Podane ceny s ą wartościami netto, pasieka nie jest p łatnikiem podatku VAT.

Zachęcamy do wspó łpracy
(J „:)\

„ j\( PASIECZNE

Elzbieta i hz.iriys Ą Szeligowic
otsisa 3 1
30-623 Krakóy, u

Pasieka Hodowlana „S ądecki Bartnik"
33-331 Stróże 235
502424677
hodowla@bartnik.pl

Stróże 15.09.202 1 r.

Oferta sprzedaży matek pszczelich dla Zwi ązków i Organizacji Pszczelarskich na rok 2022 w
ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich- ZAKUP PSZCZÓ Ł"

•

nieunasienione

25,00 zł

•

unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem

75,00 zł

•

reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem

500,00 zł

(ilość ograniczona)
Oferta dotyczy matek pszczelich rasy A. m. carnica linii Dobra i Karpatka, dla których
otwarte są księgi hodowlane.

Do przesyłek odbieranych indywidualnie doliczane b ędą koszty przesyłki. Przy jednorazowym
odbiorze matek dla poszczególnych kó ł pszczelarskich, koszty wysy łki pokrywa producent.
Zamówienia realizowane b ędą wed ług kolejności nades łania zapotrzebowania.

W celu ułatwienia realizacji zamówie ń i późniejszych rozlicze ń proszę o załączenie listy odbiorców
ze szczegółową specyfikacj ą dotyczącą ilości i rodzaju zamawianych matek pszczelich oraz danych
adresowych wraz numerami kontaktowymi pszczelarzy.

PASIEKA HODOWLANA
„S Ą DECK! MR77//K"
J. KasztelewicZ

Bank BGZ. konto Nr

30 2030 0045 1110 0000 0024 9340

PASIEKA HODOWLANA
„7

ZBIGNIEW MATULA
uI.Warmi ń ska 46
11-130 Orneta

7\9s3poł

Numer Identyfikacji Wet.
28095205

OFERTA NA ROK 2022- WZP OLSZTYN
Oferuje matki pszczele rasy krai ń skiej linii BA ŁTYCKA
NIEUNASIENNIONE

20z ł

UNASIENNIONE naturalnie na trutowisku
ze sprawdzonym czerwieniem

80z ł

ODK ŁAD PSZCZELI
na ramce Ostrowskiej z matk ą unasiennion ą
(5 ramek)

250z ł

PAKIET PSZCZELI

200 z ł + 50 z ł (kaucja
za opakowanie)

Liczba rodzin pszczelich 150.
Pasieka podlega pod Krajowe Centrum Hodowli Zwierz ąt.
Dost ę pna liczba pakietów i odk ładów dla WZP Elbl ąg wynosi 30 szt.
Do ceny matek doliczamy koszt przesy ł ki. Odbiór odk ładów pszczelich tylko w łasnym transportem z Ornety.
Terminy i szczegó ł y dotyczą ce realizacji zamówie ń muszą być negocjowane na wiosn ę 2022r. Oferowane przez
nasz ą pasiek ę matki i odk łady mogą być refundowane przez Agencje Rynku Rolnego.

AKTERYSTYK SZCZO Ł Rii

LINII BAŁ TYCKA

Linia „ Ba ł tycka" wychowana zosta ł a z materia ł u pochodz ą cego od matek importowanych oraz
sprawdzonych z pasiek krajowych, selekcjonowanych w trudnych warunkach Warmii. Pszczo ł y tej
linii charakteryzuj ą si ę wczesnym oraz dynamicznym rozwojem wiosennym - cł o si ły dochodz ą na
okres po żytku rzepakowego. Pszczo ł y ł agodne - wykazuj ą niewielk ą tendencj ę do agresywno ś ci w
z ł ych warunkach pogodowych. W sezonie buduj ą bardzo du ż e rodziny. Ograniczaj ą czerwienie
matek podczas obfitych po żytków. Dobrze trzymaj ą si ę piastra. Maj ą umiarkowane sk ł onno ś ci do
rójki, nastrój nasila si ę w okresach bezpo ż ytkowych. Proste zabiegi przeciwrójkowe eliminuj ą
skutecznie nastrój rojowy.
Bardzo dobrze zimuj ą , s ą miodne, dobrze wykorzystuj ą po żytek rzepakowy lub inny wczesny,
wyst ę puj ą cy w tym samym czasie.
WWW.MIODYMATU LAPL
OSOBY DO KONATKU
HUBERT 880 147 581
ORAZYNA666 480 554
NR KONTA
BANK SPÓ Ł DZIELCZY W SZTUMIE
09 8309 0000 0057 8033 3000 0020

BIUROMODYMATULAPL
@MIODYMATULA
FB.COM/MIODYMATULA

Pasieka-Melissa Agnieszka Wójtowicz
www.pasieka-melissa.pI

OFERTA
Pasieki
Hodowlanej

Pasieka Hodowlana zlokalizowana w POLSCE PO Ł UDNIOWEJ oferuje
na sezon pszczelarski 2022 matki pszczele u żytkowe w cenie:
Matki nieunasienione

a) linii MELISSA -30 z ł
Matki unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem

a) linii MELISSA -80 z ł

na rok

Matki inseminowane bez sprawdzonego czerwienia

a) linii MELISSA -60 zł
Matki inseminowane ze sprawdzonym czerwieniem

a) linii MELISSA -120 zł

2022

Zamówie ń można
dokonywa ć poprzez
www.pasiekamelissa.pi/skiep

Szczególnie rekomendujemy zakup linii MELISSA, która cieszy si ę
wyjątkową popularno ści ą wś ród profesjonalnych pszczelarzy,
jak i hobbystów. Możemy gwarantowa ć wysokie efekty jej pracy.
Lini ę Melissa oceniamy poprzez badania przeprowadzane w oparciu
o ankiety, rozmowy z pszczelarzami, opinie dat. naszej hodowli, ocen ę
KCHZ oraz własne doświadczenia. Linia MELISSA nie wymaga
wyjątkowego zaanga żowania w pasiece.

lub

Linia hodowlana o nazwie MELISSA jest oferowana w ci ągłej sprzeda ży
od 2016 r. - to efekt kilkunastoletniej pracy hodowlanej w naszej
pasiece.

sklep(pasiekamelissa.pl

Rodziny pszczele, w których Królową jest matka linii MELISSA
charakteryzuj ą si ę du żą miodno ści ą i łagodności ą rodzin.

lub

Od początku naszej działalno ści jeste ś my nastawieni na jako ść
sprzedawanych matek. W zwi ązku z tym ilo ść zamówie ń jest
ograniczona.

telefonicznie
786-286-015
504-965-898

Pasieka Hodowlana jest pod nadzorem
Krajowego Centrum Hodowli Zwierz ąt.
Dołącz do nas na
facebooku!
Pasieka-Melissa

Nasze matki podlegaj ą refundacji.

Zach ęcamy Pa ń stwa do zakupu oferowanych przez nas matek.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Z pszczelarskim pozdrowieniem
Agnieszka Wójtowicz
Kę dzierzynka 80, 32-422 Stadniki.

PASIEKA HODOWLANA - mgr in ż . Maria WILDE
10-713 Olsztyn, ul. Ksi ężycowa 8
e-mail: poczta@pasiekawilde.pl, tel. (89) 5240323, 605036181

WILDE

www. pasiekawil de. p

Oferta na matki pszczele na 2022 rok
rasa KRAIN KA linia KORTÓWKA

NIEUNASIENIONA— 30 z ł
UNASIENIONA na pasieczysku czerwi ąca - 90 z ł
INSEMINOWANA bez sprawdzonego czerwienia:
U2YTKOWA90 z ł

REPRODUKCYJNA —300z ł
INSEMINOWANA czerwi ąca:

U ŻYTKOWA-180 z ł

REPRODUKCYJNA-500 zł

Pasieka na dzie ń 30.09,2021 posiada 80 rodzin pszczelich.

CHARAKTERYSTYKA KRAIN KI LINII „K0RTÓwKA"
Pochodzi ze Schwarzwaldu (Po ł udniowe Niemcy), od bardzo dobrego pszczelarza i hodowcy Willy Strauba,
który selekcjonowa ł j ą na bardzo wczesny rozwój w celu maksymalnego wykorzystania wczesnych po żytków z
mniszka lekarskiego oraz wyst ę puj ą cej pó ź no spadzi. Ze wzgl ę du na swoje wybitnie pozytywne w ła ś ciwo ś ci zosta ła
sprowadzona do Instytutu Pszczelnictwa w Oberursel w Niemczech, gdzie udoskonalano jej genotyp, stosuj ąc
sztuczne unasienianie. Selekcjonowana w Polsce od ponad 25 lat, gdzie szybko i znakomicie przystosowa ła si ę do
warunków klimatyczno-po żytkowych kraju. Pszczo ły s ą du ż e, jasno ubarwione, wybitnie łagodne, mało ruchliwe,
bardzo dobrze trzymaj ą ce si ę piastrów. Maj ą tendencj ę do ograniczania matek w czerwieniu, co powoduje, ż e są
wyj ątkowo miodne nawet przy słabych po żytkach. Maj ą tendencj ę do cichej wymiany, w ulu cz ęsto czerwi ą dwie
matki. Zimuj ą bardzo dobrze. Charakteryzuj ą się wyj ątkowo du żą dynamik ą rozwoju co powoduje, że ju ż na po żytki
wczesnowiosenne uzyskuj ą bardzo du żą siłę, mimo i ż wiosn ą pó ź no podejmuj ą czerwienie. Jest to najbardziej plenna
populacja pszczó ł w naszej pasiece. Nadaj ą si ę szczególnie do pasiek intensywnie prowadzonych, wykorzystuj ą cych
co najmniej kilka po żytków w sezonie. Bardzo dobre cechy tej pszczo ły najlepiej wykorzysta ć mo ż na w ulach
stojakach. Ł atwiej w nich bowiem kierowa ć intensywnym rozwojem rodzin. Wyró ż niaj ą cą cech ą tej populacji jest
utrzymywanie du ż ej aktywno ś ci lotnej pszczó ł przez ca ły dzie ń . Jest wybitna tak ż e pod wzgl ędem du ż ej produkcji
pyłku. Od selekcjonowanych rodzin na t ę cech ę pozyskiwali ś my nawet powyżej 15 kg obnó ży pył kowych w sezonie.

Nr weterynaryjny pasieki: 281452203
Pasieka reprodukcyjna od 1997 roku.

Q

TOMASZ STRZYŻ
GOSPODARSTWO PASIEM

Gospodarstwo pasieczne Tomasz Strzy ż
Kwiatkowice 42a
59-230 Prochowice
Nip 691-215-60-54
tel. kom. +48 600759181 (od 15 maja - 30sierpniaw godzinach 7:00-9:00, 21:00-22:00)
email pasieka@strzyz.prochowice.pl

Oferta na matki pszczele refundowane na rok 2022

Poni żej przedstawiam ofert ę na refundowane matki pszczele rasy krai ń skiej
krzy żówkowej o nazwie „AS"
- matki nieunasienione - 20 z ł
- matki unasienione sztucznie (USN) bez sprawdzonego czerwienia -50z ł
- matki unasienione sztucznie (USS) ze sprawdzonym czerwieniem -90z ł
matki reprodukcyjne (RS) ze sprawdzonym czerwieniem - 250z1

Podane ceny sa, cenami brutto.

Kujawsko-Pomorski O ś rodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Zarzeczewie
Ul. Nizinna 9, 87-800 Włocławek

OFERTA

Oferujemy matki pszczele rasy Krai ń skiej, linii Kujawskiej w sezonie 2022 w
nast ę puj ących cenach:

Matka pszczela jednodniowa
Matka pszczela unasienniona
naturalnie
Matki pszczele reprodukcyjne o
sprawdzonym czerwieniu

25 zł
60 zł
250 zł

Podane kwoty s ą kwotami brutto (zawieraj ą 8% podatku VAT)
Matki pszczele pochodz ą ce z Pasieki KPODR dost ę pne s ą na refundacje.

Sp.ds. pszczelarstwa
Adrian Stankiewicz
723-692-555, adrian.stankiewicz@kpodr.pl

Puławy 15.09.2022

Urszula Węgrzynowicz
ul. Kaniowczyków 15/14
24-100 Puławy
paweIwerzymai 1. com
Tel.501 281 315 ; 505 779 571

Oferta na matki pszczele na rok 2022
Pasieka hodowlana Węgrzynowicz realizuje program doskonalenia genetycznego pszczó ł
rasy kraińskiej linii Demeter, zatwierdzony przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierz ąt w
Warszawie.

Pasieka hodowlana oferuje w 2022 roku matki pszczele linii car Demeter:

-

Nieunasienione

- 25 PLN

-

Naturalnie unasienione ze sprawdzonym czerwieniem - 70 PLN*
- liczba matek ograniczona
Podane ceny s ą cenami brutto (zawieraj ą podatek VAT-8%)

O realizacji zamówie ń na matki pszczele w 2022 roku decydowa ć będzie kolejność
zgłoszeń.
Informujemy, że wysłana do Państwa oferta nie jest jednoznaczna z przyj ęciem
zamówienia przez pasiek ę hodowlaną Węgrzynowicz. Po otrzymaniu od Pa ństwa
zamówienia niezwłocznie będziemy odsyłać informacj ę zwrotną potwierdzaj ącą przyj ęcie
zamówienia.

Informacja o linii hodowlanej car Demeter
Księgi Hodowlane dla linii hodowlanej car Demeter zosta ły otwarte w 2021 roku.
Linia ta powstała w wyniku krzyżowania linii pszczó ł kraińskich takich ja Marynka, Nieska
oraz wielu innych linii testowanych i ocenionych pozytywnie w naszych pasiekach na
przestrzeni 10 lat.
Pszczoły linii car Demeter charakteryzuj ą się dobrą miodnością. Wykazuj ą dużą dynamikę
rozwoju wiosennego i tworzą rodziny silne do bardzo silnych.

Pszczoły linii car Demeter charakteryzuj ą się dobrą miodnością. Wykazuj ą dużą dynamikę
rozwoju wiosennego i tworzą rodziny silne do bardzo silnych.
Dobrze wykorzystuj ą wszelkie pożytki, zarówno wczesne jak i pó źne. Łatwo przechodz ą do
nadstawek czy te ż górnych korpusów. Pszczo ły są bardzo łagodne nie przejawiaj ą skłonno ści
do rojenia się. Dobrze zimuj ą. Pszczoły linii Demeter dobrze trzymaj ą się piastrów i nie są
płochliwe podczas przegl ądów.

Pasieka Hodowlana

Eł k, 22.09.2021

Wojciech Lutkiewicz
ul. Jagie łły 14
19-300 Eł k
691-720-290

Wojewódzki Zwi ązek Pszczelarzy
ul. Kościuszki 14/2
10-502 Olsztyn
W sezonie 2022 proponuj ę matki pszczele rasy Krai ń skiej linii IWA:

Lp.
1
2

Matka
nieunasieniona (jednodniówka)
u żytkowa unasieniona naturalnie

I

Cena netto*
24,07
72,22

* do cen nale ży doliczyć podatek Vat 8 %
Linia IWA rasy krai ń skiej powsta ła w wyniku selekcji zaimportowanych kramek.
Pszczo ły łatwo znosz ą d ł ugie i mro ź ne zimy, a przy wczesnej i ch łodnej wio ś nie matki opó ź niaj ą
czerwienie, aby po ustabilizowaniu si ę wiosennych warunków pogodowych bardzo dynamicznie
rozwin ąć si ę , co owocuje zbieraniem miodu towarowego z bardzo wczesnych po żytków np. wierzby.
Hodowla matek prowadzona jest wy łącznie w pe ł nowarto ś ciowych rodzinach pszczelich w
obecno ś ci matki co gwarantuje ich wysok ą jako ść . Materia ł genetyczny pochodzi wy łą cznie od matek
hodowlanych wpisanych do ksi ąg Krajowego Centrum Hodowli Zwierz ą t. Mateczniki po zasklepieniu
wkładane s ą do cieplarki, a nast ę pnie po wyl ę gni ę ciu si ę matek trafiaj ą one do uli, gdzie s ą
piel ę gnowane przez pszczo ły do czasu inseminacji oraz 2 doby po przeprowadzonym zabiegu. Ten
okres przechowywania w warunkach ulowych niezwykle korzystnie wp ływa na rozwój matek i
powoduje przeprowadzenie du ż ej ilo ś ci plemników do zbiorniczka nasiennego.
W procesie inseminacji u żywane s ą jedynie trutnie pochodz ą ce od matek wpisanych do ksi ą g
hodowlanych. Ule w których prowadzona jest hodowla trutni maj ą za ło żone oblotniki z metalowej
kraty odgrodowej, co zapobiega ucieczce trutni hodowlanych oraz dostaniu si ę do ula
nieproszonych go ś ci" i przypadkowym wykorzystaniu ich w procesie inseminacji.
„

Linia IWA charakteryzuje si ę bardzo nisk ą rojliwo ś ci ą nawet przy utrzymywaniu ciasnego
gniazda. W okresie ładnej pogody przy rodzinach pracuje si ę bez dymu i kapelusza. W sezonie
pszczo ły s ą aktywne nawet przy niskich temperaturach i niesprzyjaj ą cej pogodzie.
Matki obj ę te s ą refundacj ą przez KOWR.
Stan pasieki - 210 rodzin pszczelich.

Pasieka Zarodowa
mgr inż. Krzysztof Kubeczek
43— 445 Dzięgielów
ul. Lipowa 20
33 852 97 26

Dzi ęgielów, dn. 31.08.2021r.

OFERTA na matki pszczele rasy Carnica linia Beskidka
W odpowiedzi na zapytania ofertowe przesy łane przez Zwi ązki i Koła Pszczelarskie
informujemy, że w roku 202 -2-matki b ędą sprzedawane w cenie:
nieunasienione
30 złotych

reprodukcyjne unasienione naturalnie na Trutowisku górskim w Wi śle Labajowie
220 złotych
użytkowe (ze sprawdzonym czerwieniem) unasienione naturalnie na pasieczysku w:
95 złotych
Wyższą cenę matek unasienionych naturalnie w stosunku do matek z „cieplarek"
uzasadnia znacznie wy ższa jako ść od matek pozyskanych w wyniku sztucznego wychowu
i zapłodnienia. Matki unasienione naturalnie s ą najczęściej bardziej wydajne i d ługowieczne.
Również większą jest pracoch łonność oraz zaangażowanie rodzin pszczelich w procesie wychowu.
Koszt naturalnego unasienienia matki jest porównywalny do matek ze sprawdzonym
czerwieniem inseminowanych sztucznie w innych stacjach (uliki weselne, pszczo ły).
Zamówienia prosimy składać pisemnie zbiorczo dla Zwi ązków i Kół Pszczelarskich lub
indywidualnie.
Z poważaniem
Krzysztof Kubeczek

I
Z
4.
ł -^ N)

o

Ul

iE

h

;W4

Pr

ul

3
n
O

3

O

L

-

1,

m
(D

on
O

—.

(D

3
O

P.

O

0
3

N

1

„

DU

„ N

C

N

3
o

o
E

t . U11
N

-

n,(D

=
5a(Em
N

(D

-

q

• Ęą fl

(D

Z

Z

„

5.

lu

(D
5...
Z ZZ

;r

E

3c

ł3

Z
°

3

5.

O

Ln

5.

G
Ub

.-•

3

Z

o

C>

a.,
o

O

O

no

N CL

o

o

cu

o O5.

O

o
g•o

N1

tn

•0

(D

3

Z

Z

E
(D

a.

0

o

-C

E
_.

(D

ul

C
N

Ul

o

.
ag

(D

? P

O
O O
O
O O

(D 0
N

3.

r

r-

Zz

-v

Z

Z-NC.,

N
O

Z.

rã
Ch

th

ch

45

.c

Z-

el
O

I

4

:

(b
ch
O

ei

.dUh
O_O .
. N.
o

O

O

OO
-. O..

V

_ PA SIEKA LI0D O WLANA
*4
Krzysztof Loc Teodorów 96 08-114 Skórzec

Nr konta: PEKAO S.A. o/ Siedlce 59124026851111000036662579

Tel/fax 0251643-61-57
E-mail: Ioteopoczta.onet.pl

Teodorów, dn. 18.01.2022
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W OLSZTYNIE
10-502 OLSZTYN
UL.KOŚCIIJSZKI 1412

Oferta (korekta)
Na sezon 2022 r. proponujemy:
Matki pszczele ras:
KRA1ŃSKIE: linii Alpejka
linii NieSka
linii Jugo
KAUKASKIE: linii Woźnica
w cenach:
unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia:
- użytkowa USN

-

70.-zł/szt - dostępne od 20 maja

- hodowlana (reprodukcyjna) RN - 300.-z ł/szt - dostępne od końca maja
unasieniona sztucznie czerwi ąca:
- użytkowa USS

140.-zł/szt - dost ępne po 20 czerwca

- hodowlana (reprodukcyjna) RS - 400.-zł/szt -dostępne od 10 czerwca

Zamówienia przyjmujemy do czasu wyczerpania naszych mo żliwości produkcyjnych.
Szczegółowe warunki realizacji zamówie ń zawarte zostan ą w umowie.
Mamy nadziej ę, że służąc radą, naszym ponad czterdziestoletnim do świadczeniem zawodowym,
wyselekcjonowanym materia łem hodowlanym i coraz lepszą jako ścią oferowanych matek dzi ęki doskonalonej
technologii wielokrotnego unasieniania - matki b ędą szybciej podejmowaly czerwienie i b ędą jeszcze bardziej
wyrównane w oczekiwanych cechach.
Adres: Teodorów 96, 08-114 Skórzec; Tel 256436157 kom. 603 767 045:
Krzysztof Loc

CZELADŹ DNIA 07.10.2021r
Pawe ł Nowak
41-250 Czelad ź
ul. Barowa 35
tel. 608084452
nowak.pawelinteria,pI
www.pasiekazarki.pl

Oferta matek pszczelich na rok 2022

Przedstawiam ofert ę matek pszczelich na rok 2022.
Matki pszczele z programu krzy ż owniczego Karolinka.
Matka pszczela u żytkowa czerwi ą ca unasieniona naturalnie z pasieki

70,00 z ł

Matka pszczela unasieniona naturalnie na trutowisku „MURCKI"

90,00 z ł

Matka pszczela nieunasieniona

25,00 zł

Matki polegaj ą refundacji w KOM

W swojej ofercie posiadam matki linii:
Skienar GlO
Sklenar 1948
Troisec
Cele
Hinderhofer
Alpejka, NiSk, caukaska Wo ź nica

Zło ż enie zamówie ń na matki ma znaczenie przy realizacji.
Im wcze ś niejsze zamówienie tym wcze ś niejsze terminy realizacji.

Pasieka Hodowlana

Zbigniew Postula ul. Syriusza 22/16, 44-117 Gliwice
tel. 032-279 32 59, 691 37 22 13 e-mail: zpgop.pl

Oferta na rok 2022
Pasieka hodowlana oferuje matki pszczele rasy Krainka (Carnika) z linii Ka-Prim i Karolinka:
• matki nieunasiennione, dost ę pne na bie żą co od maja do 15 sierpnia
(wi ę ksze ilo ś ci prosz ę zamawia ć z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

• u ż ytkowe matki czerwi ące, naturalnie unasiennione na pasiece lub trutowisku,
realizacja wg kolejno ś ci zamówie ń od czerwca do wrze ś nia
• matki reprodukcyjne realizacja wg kolejno ś ci zamówie ń od 15 lipca do wrze ś nia
(ilo ść ograniczona)
Podstawowe cechy u żytkowe pszczó ł, dla których prowadzi si ę selekcj ę w obu programach:
•

Rozwój rodzin na wczesne po żytki towarowe i pozyskanie miodu towarowego z tych po żytków

•

Mo ż liwo ść utrzymania rodzin w du ż ej sile produkcyjnej w ca łym sezonie

•

Dobre wykorzystanie po żytków nektarowych, spadziowych i py łkowych

o

Łagodne w ka żdych warunkach pogodowych

•

Pszczo ły trzymaj ące si ę plastrów i spokojne w czasie przegl ą dów

•

Higieniczne zachowanie pszczó ł i dobra zimowla

Programy hodowlane s ą realizowane pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierz ą t w Warszawie.

Przewidywane ceny na sezon 2022
• matka nieunasienniona
• matka u ż ytkowa, czerwi ą ca:
- unasienniona na pasiece hodowlanej
- unasienniona na trutowisku
• matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem

25,00 z ł
80,00 zł
90,00z ł
350,00z1

Uwaga; ceny matek mog ą si ę zmieni ć .
Nie jestem płatnikiem podatku VAT, do podanych cen nie jest naliczany podatek VAT.
Matki s ą wysyłane Poczt ą Polsk ą , op łaty ponoszą odbiorcy.
Zastrzegam, ż e dostawy b ęd ą realizowane w kolejno ś ci otrzymanych zamówie ń .

Zamówienia prosz ę kierowa ć na adres:

Zbigniew Postu łaul. Syriusza 22/16, 44-117 Gliwice lub na e-mail: zpg@op.pl
Ni- weterynaryjny pasieki: 24 13 52 181

Z pszczelarskim pozdrowieniem

Pasieka Cegie ł ko
Beata Cegie ł ko
Władysławów 40
26-720 Policzna
tel.: 697206997
e-mail: beatacegielko@gmail.com

y );

Oferta Pasieki Cegie łko
na matki refundowane na rok 2022
Oferta dotyczy matek Apis Melifera Ligustica linii Regine:

Matki jednodniowe - 40zł
Matki unasiennione naturalnie - 120z ł

Z powa żaniem
Beata Cegie łko

Piaski, dn. 28.09.2021r.

PASIEKA HODOWLANA MIODZIO
Izabela Rachwalik
Piaski, ul. Miodowa 9,97-540 Gidie
e-mail: pasiekarachwalik(gmail.com „ tel. kom. 662252353

PASIEKA H D WLANA

MI DZ1

Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Olsztynie

Oferta Cenowa
Pasieka Hodowlana,, Miodzio" w sezonie 2022 oferuje pa ństwu matki pszczele o wysokich walorach
użytkowych, linii PIASKOWA, dla której prowadzimy program hodowlany krzy żowania pszczół.
Charakteryzuj ących się m.in. wysoką miodnością, łagodności ą oraz niską rojliwością.
Poniżej przedstawiamy ceny matek:
. nieunasieniona
20zł / szt.
• unasieniona
80zł / szt.
• unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia
70zł / szt.
Piaskowa - pszczo ła krai ńska powsta ła z krzyżowania pszczó ł o wysokim instynkcie higienicznym.
Pszczo ły te odznaczaj ą się bardzo dużą łagodnością nawet podczas złej pogody. Dobrze zimuj ą z
bardzo małym osypem. Spo żywaj ą mało pokarmu, są mało rojliwe, jeśli pojawi się nastrój rojowy
można go łatwo opanować. Chętnie przechodzą do nadstawek, miód i py łek w gnieździe gromadzony
jest tylko na skrajnych plastrach. Pszczo ły linii Piaskowa charakteryzuj ą się bardzo dynamicznym
rozwojem, mimo że początkiem wiosny podchodzą ostrożnie do czerwienia. Bardzo dobrze wypad ły u
nich próby higieniczne oraz zosta ły włączone jako grupa kontrolna do programu EurBeSt.

Zamówienia przyjmujemy od 1 wrze śnia 2021r. do wyczerpania naszych mo żliwości produkcyjnych.
Podane ceny są wartościami netto, pasieka nie jest płatnikiem podatku VAT.
Matki podlegaj ą refundacji w ramach programu KOWR „ Wsparcie rynku produktów pszczelich".
Pasieka Hodowlana „Miodzio"
17abcIn Richwaiik
Piaski, ul. Miocloy."a 9,97-540 Gidie

tel. 662-252-353
NIP: 949-101-06-49. Rcgon: 383679578

* niepotrzebne skre ślić

Izabela Rachwalik

Kujawsko-Pomorski O ś rodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddzia ł w Zarzeczewie
Ul. Nizinna 9, 87-800 W łocławek

OFERTA

Oferujemy matki pszczele rasy Kra i ń skiej, linii Kujawskiej w sezonie 2022 w
nast ę puj ą cych cenach:

Matka pszczela jednodniowa
Matka pszczela unasienniona
naturalnie
Matki pszczele reprodukcyjne o
sprawdzonym czerwieniu

25 zł
60 zł
250 zł

Podane kwoty s ą kwotami brutto (zawieraj ą 8% podatku VAT)
Matki pszczele pochodz ą ce z Pasieki KPODR dost ę pne s ą na refundacje.

Sp.ds. pszczelarstwa
Adrian Stankiewicz
723-692-555, adrian.stankiewicz@kpodr.pl

Wioletta Kluska
ul. Kompanii Rozdrażewskiej 1
63-708 Rozdrażew
tel.575 882444
wiolettakluskagmai1.com

MATKI PSZCZELE NA ROK 2022

W sezonie pszczelarskim 2022 oferuj ę Państwu matki pszczele linii „NOSTRA",
powstałe w wyniku krzy żowania pszczół rasy kraińskiej pochodz ących od najwybitniejszych
polskich hodowców.
Najistotniejszymi cechami użytkowymi, na które zwracam uwag ę i co roku staram si ę
udoskonalać podczas ostrej selekcji, s ą miodność, łagodno ść, nierojliwość, zimotrwałość
oraz wczesnowiosenny rozwój.
Wychów matek pszczelich linii „NOSTRA" prowadz ę wyłącznie w obecno ści matki,
a izolacji mateczników dokonuj ę w 14. dniu rozwoju osobniczego larwy. Do pasiek
pszczelarzy wysy łam matki, których waga po wygryzieniu jest nie ni ższa niż 220mg.
Unasienienie wszystkich matek u żytkowych linii „NOSTRA" sprawdzam pod k ątem
obecności jaj, młodych larw i, przede wszystkim, jako ści czerwiu krytego.

Ceny matek:
- nieunasienione - 35z ł
- unasienione naturalnie na pasieczysku - 100 z ł

Z poważaniem,
Wioletta Kluska

LYSON

: -1
Klecza Dolna, 13.09.2021

Przedsi ę biorstwo Pszczelarskie Tomasz
Łysoń Sp. z o. o. Spó łka Komandytowa
ul. Racławick 162
34-125 Su ł kowice
NIP 5512605186

OFERTA CENOWA NA MATKI PSZCZELE ROK 2022
„i

Proponujemy Pa ń stwu zakup matek pszczelich unasiennionych,
nieunasiennionych
W swojej ofercie posiadamy pszczoły z linii Krainka Victoria.

OPIS LINII:
Rasa Krainka Victoria charakteryzuje si ę intensywnym rozwojem wiosennym oraz
stosunkowo szybk ą zdolno ści ą , w odpowiednich warunkach po żytkowych poprzez wysok ą
plenno ść matek, do utrzymywania du żej si ły do ko ń ca sezonu. Reaguje znakomicie na
zabiegi przeciwrójkowe. Linia wyj ą tkowo łagodna - pozwala na dokonywanie przegl ądów
bez dymu i os łony.
Matki proponowane przez nas s ą unasienniane naturalnie, przechowywane w mini
ulikach, co gwarantuje im doskona łe warunki do rozczerwiania si ę , a nam daje pewno ść ,
że s ą to 100 % matki ze sprawdzonym czerwiem.
Na podstawie wielu lat doświadcze ń zbudowali ś my wewn ę trzny system kontroli jako ści,
który s ł u ży zadowoleniu pszczelarza (nabywcy matki).
Jako pierwsi zastosowali ś my specjalnie przystosowane kartony do wysy łki matek, co
zapewnia im bezpieczny transport drog ą pocztową lub kuriersk ą .
Pragniemy tak że nadmieni ć , i ż nasza pasieka hodowlana znajduje si ę pod
stałym nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierz ąt.

Kod — Nazwa

Cena netto

Cena brutto

1240_Matka pszczela nieunasienniona

27,78 zł

30,00 zł

1241_Matka pszczela unasienniona

74,07 zł

80,00 zł

Ś
Matki pszczele unasienione i nieunasienione wysyłane s ą za po ś rednictwem poczty
- koszt wysy łki po stronie klienta

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Zastrzegamy mo ż liwo ść zmiany cen.

