
Lista producentów matek i odkładów pszczelich dla 

Mazowieckiego Związku Pszczelarzy na refundację z 

ARMIR w roku 2018 które złożyły oferty handlowe 

do MZP 

 
Uwaga Na 2018 rok nastąpiła zmiana warunków refundacji ARMIR.  

 

 Matki i odkłady muszą być odebrane do 10 VII 

 Refundowane są wszystkie rodzaje matek (nieunasienione, 

unasienione bez sprawdzonego czerwienia i ze sprawdzonym 

czerwieniem. 

 Matki i odkłady mogą być zakupione w następujących pasiekach: 

 

 

 

 

Producenci matek pszczelich: 

 

 

 
Łucja Skonieczna,  Leszek Grzybowski  

05-804 Pruszków  ul. Helenowska 22 m28 

Tel. Kom. 697-629-600 kom. 609-675-274 
 

A. rasa kaukaska   linia M (Muchurska) 
B. linia krzyżownicza    linia     SAWA 

Ceny matek: 

1. nieunasieniona                                                                                20,00 zł   (brutto) 
2. naturalnie unasieniona                                                                    60,00zł    (brutto) 

3. sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia                    40,00zł    (brutto) 
4. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem                    80,00 zł   (brutto) 
5. reprodukcyjna  ze sprawdzonym czerwieniem                             250,00 zł (brutto) 

6. reprodukcyjna  bez sprawdzonego czerwienia                              150,00zł (brutto) 

 

Reprodukcyjna tylko linii SAWA 

 

 

Pasieka 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   (brutto) 
2. naturalnie unasieniona                                                                    65,00zł    (brutto) 
3. sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia                    50,00zł    (brutto) 
4. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem                  100,00 zł   (brutto) 
5. reprodukcyjna  ze sprawdzonym czerwieniem                             250,00 zł (brutto) 

6. reprodukcyjna  bez sprawdzonego czerwienia                              180,00zł (brutto) 

 

 

 

Krzysztof Loc 

08-114 Skórzec Teodorów 96 

Tel. (0.25) 643-61-57  kom. 603-767-045 

 

A. rasa kraińska               linia NieSka, Jugo, Alpejka, 
B. rasa kaukaska              linia Woźnica 

Ceny matek: 
1. nieunasieniona                                                                                25,00 zł   (brutto) 
2. sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia                    50,00zł    (brutto) 
3. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem                   100,00 zł  (brutto) 
4. reprodukcyjna  ze sprawdzonym czerwieniem                              250,00 zł (brutto) 

5. reprodukcyjna  bez sprawdzonego czerwienia                               200,00zł (brutto) 

 

 

 

Pasieka Hodowlana „Arnia” 

Andrzej Mataczyński 

27-350 Sienno, Tarnówek 60  

Tel. (0.48) 378-60-86  kom. 530-344-302 

 

A. rasa kraińska               linia CT46, 
 

Ceny matek: 

1) nieunasieniona                                                                                20,00 zł   (brutto) 

2) sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia                    50,00zł    (brutto) 
3) sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem                   80,00 zł  (brutto) 
4) naturalnie unasieniona                                                                    60,00zł    (brutto) 

 

 

MAZOWIECKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODUZWIERZĄT 

SPÓŁKA Z O. O. W ŁOWICZU Brzeście 

28-400 Pińczów, Brzeście 115 

Tel.(0.41) 357-38-21    kom. 600-298-220 
 



Ceny matek: 
7. nieunasieniona                                                                                21,60 zł   (brutto) 
8. naturalnie unasieniona                                                                    75,60zł    (brutto) 
9. sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia                    43,20zł    (brutto) 
10. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem                   86,40 zł   (brutto) 
11. reprodukcyjna  ze sprawdzonym czerwieniem                             216,00 zł (brutto) 

12. reprodukcyjna  bez sprawdzonego czerwienia                              162,00zł (brutto) 

 

 

 

 

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 
 

Ceny matek: 
1. nieunasieniona                                                                                21,60 zł   (brutto) 
2. naturalnie unasieniona                                                                    75,60zł    (brutto) 
3. sztucznie unasieniona bez sprawdzonego czerwienia                    43,20zł    (brutto) 
4. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem                   86,40 zł   (brutto) 
5. reprodukcyjna  ze sprawdzonym czerwieniem                             216,00 zł (brutto) 

6. reprodukcyjna  bez sprawdzonego czerwienia                              162,00zł (brutto) 

 

 

 

Producenci odkładów 
 

 

 

Robert Rybusiewicz  

00-182 Warszawa ul. Dubois 7 m 129 

Tel kom. 692-562-589 

 
Typ ramki: 

1) Dadanowska 

2) Wielkopolska 

3) Warszawska Poszerzona (skrócona 8cm) 

 

Cena odkładu: 

a) cztero-ramkowy dadanowski z matką użytkową  czerwiącą         250,00zł(brutto) 

 

 

Uwaga Odkłady proszę zarezerwować u producentów. 
 

 



Informacje są podane na podstawie ofert złożonych we wrześniu   2017r. 

Ceny mogą ulec zmianie. Na liście zostali uwzględnieni wszyscy oferenci, od 

których MZP otrzymało oferty handlowe.  

Uwaga  Ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne matek i 

odkładów ze sprawdzonym czerwieniem, oraz realizacją w kolejności 

składanych zamówień, proszę o jak najszybsze zamawianie matek-odkładów u 

producentów, w celu „zaklepania” kolejki. Złożenie zamówień w marcu do 

MZP nie gwarantuje realizacji zamówień. MZP wysyłając listę pszczelarzy 

uprawnionych do odbioru matek odkładów, potwierdza, że  producent będzie 

miał zapłacone za przekazane matki/odkłady zgodnie z zamówieniem. Lista od 

MZP dociera zbyt późno do producentów, aby gwarantować optymalny 

termin odbioru przez pszczelarzy nie zarezerwowanych wcześniej 

odkładów/matek. 

 
Zamówienia proszę kierować do osoby obsługującej projekt po wyborach 

MZP. Lista jest rozsyłana aby koła mogły na czas zebrać zamówienia od 

członków kół. Terminy i szczegółowe informacje po wyborach. 


