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Poznań, dnia 05 października 2020 r.
OFERTA SPRZEDAŻY MATEK I ODKŁADÓW NA 2021 rok
Deklarujemy chęć współpracy z Państwem w zakresie zaopatrzenia w matki pszczele oraz
odkłady rodzin pszczelich w sezonie 2021 roku.

Rasy i linie:
- rasa Kraińska linia M1
- Krzyżówka w obrębie rasy kraińskiej linia MDZ
Opis linii na stronie: www.pmrowka.pl/hodowla.html
Ceny matek pszczelich na 2021 rok:
- Matka reprodukcyjna o sprawdzonym czerwieniu
- Matka użytkowa unasienniona sztucznie o sprawdzonym czerwieniu
- Matka użytkowa unasieniona sztucznie (bez sprawdzonego czerwienia)
- Matka użytkowa unasiennione naturalnie
- Matka nieunasienniona

300 zł
100 zł
80 zł
80 zł
30 zł

Ceny odkładów pszczelich na 2021 rok:
- Odkład wczesny z matką użytkową z 2020 roku –

350 zł

Odkład cztero-ramkowy tylko na ramce wielkopolskiej - 4 plastry z czerwiem

- Odkład normalny z matką z użytkową z 2021 roku –

250 zł

Odkład cztero-ramkowy tylko na ramce wielkopolskiej - 3 plastry z czerwiem + 1 osłonowa
Ilość odkładów ograniczona, odbiór osobisty, odkłady w opakowaniu zwrotnym.
Jednocześnie informujemy zgodnie z wymaganiami Warunków Realizacji Mechanizmu WPR „Wsparcie rynku
produktów pszczelich w sezonie 2020/2022” -, że pasieka nasza składa się z 400 rodzin pszczelich.
Dla potrzeb Państwa Związków możemy wyprodukować w 2021 roku do 500 odkładów zgodnie z składanymi zamówieniami.
Deklarowana ilość realizowanych dla Państwa odkładów w ramach posiadanego limitu może ulec zmianie zgodnie
z zgłaszanymi zamówieniami.

Terminy realizacji:
- matki nieunasienione
- matki unasienione naturalnie
- matki unasienione sztucznie
- odkłady wczesne z matką z 2020 roku
- odkłady z matką z 2021 roku

od 10 maja
od 20 maja
od 10 czerwca
od 20 kwietnia do 05 maja
od 10 czerwca

W związku z ograniczoną ilością matek zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.
O przyjęciu zamówienia na matki oraz jego realizacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Podane ceny są cenami brutto.

Z wyrazami szacunku
..............................................................................

