Lista producentów matek i odkładów pszczelich dla
Mazowieckiego Związku Pszczelarzy na refundację z
ARR w roku 2016
Uwaga Na 2014 rok nastąpiła zmiana warunków refundacji ARR.
 W celu uzyskania refundacji związek musi udostępnić w czasie
kontroli przeprowadzonej przez ARR, po zakończeniu realizacji
projektu (do14.VIII), pisemne pokwitowanie odebranych
matek/odkładów podpisane przez pszczelarza.
 Pasieki muszą posiadać numer weterynaryjny lub być wpisane do
rejestru powiatowego lekarza weterynarii.
 Refundowane są matki nieunasienione i unasienione czerwiące (tzn.
matki nieunasienione, naturalnie unasienione, sztucznie unasienione
użytkowe ze sprawdzonym czerwieniem, reprodukcyjne ze
sprawdzonym czerwieniem). Refundacji nie podlegają matki sztucznie
unasienione (użytkowe, reprodukcyjne) bez sprawdzonego czerwienia.
 Kwota refundacji wynosi maksymalnie do 70% ceny netto (VAT nie
jest refundowany. Opłaca pszczelarz).
 Pszczelarz ma refundowane najwyżej 50% stanu pasieki liczonego na
30-IV-2016r. (razem liczone matki nieunasienione + matki czerwiące
+ odkłady. W tym odkładów najwyżej 20% ).
 Podatek VAT na matki i odkłady wynosi 8%.
 Odbiorcami matek i odkładów nie mogą być producenci odkładów.
 ARR wyznaczyła ile szt. odkładów będzie refundowane od
poszczególnych producentów.
 ARR wymaga podania numeru PESEL pszczelarza kupującego
matki/odkłady (Dodana jest rubryka na liście zamówień).


Matki i odkłady mogą być zakupione w następujących pasiekach:

Producenci matek pszczelich:
Leszek Grzybowski
05-804 Pruszków ul. Helenowska 22 m28
Tel. (0.22) 758-18-36 kom. 609-675-274
A. rasa kraińska
B. rasa kaukaska
C. linia krzyżownicza

linia
linia
linia

PWJOT, Majóka
M (Muchurska)
SAWA

Ceny matek:
1. nieunasieniona
2. naturalnie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem

20,00zł (brutto)
60,00zł (brutto)

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
B. rasa kaukaska

linia PRIMA; GEMA;
linia WG;

Ceny matek:
1.
2.
3.
4.

nieunasieniona
naturalnie unasieniona
sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem
reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem

20,00 zł (brutto)
60,00zł (brutto)
90,00 zł (brutto)
200,00 zł (brutto)

Krzysztof Loc
08-114 Skórzec Teodorów 96
Tel. (0.25) 643-61-57 kom. 603-767-045
A. rasa kraińska
B. rasa kaukaska

linia NieSka, Jugo, Alpejka,
linia Woźnica

Ceny matek:
1. nieunasienione
2. sztucznie unasienione ze sprawdzonym czerwieniem
3. reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem

20,00 zł (brutto)
100,00 zł (brutto)
200,00 zł (brutto)

Producenci matek pszczelich:
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. Pasieka Zarodowa w
Maciejowie
46-200 Kluczbork Maciejów 8
Tel. (77) 413-19-77
A. rasa kraińska

linia Cb; Cr; Ca; Cp:

Ceny matek:
1. nieunasieniona
2. sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem
3. reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem

27,00 zł (brutto)
108,00zł (brutto)
270,00 zł (brutto)

MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Kruszowie Pasika Zarodowa w
Kocierzowy
A. rasa kraińska
B. rasa środkowoeuropejska

linia S; R; Niw; PwK
linia Asta;

Ceny matek:
1.
2.
3.
4.

nieunasieniona
naturalnie unasieniona
sztucznie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem
reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem

21,60 zł (brutto)
64,80 zł (brutto)
64,80 zł (brutto)
216,00 zł (brutto)

Pasieka Hodowlana KRIR Sp. z o.o. z siedzibą w Parzniewie
05-804 Pruszków ul. Przyszłości 1
Tel. (0.22) 728-15-99
A. rasa kraińska
B. rasa kaukaska
C. rasa środkowo-europejska

linia
linia
linia

PWJOT, Nieska, Prima
M (Muchurska)
Kampinoska

Ceny matek:
1. nieunasieniona
2. naturalnie unasieniona ze sprawdzonym czerwieniem
3. reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem

18,90zł (brutto)
54,00zł (brutto)
189,00zł (brutto)

Producenci odkładów

Leszek Grzybowski
05-804 Pruszków ul. Helenowska 22 m28
Tel. (0.22) 758-18-36 kom. 609-675-274
Typ ramki:
1) wielkopolska
2) warszawska poszerzona
Cena odkładu:
a) cztero-ramkowy wielkopolski z matką użytkową czerwiącą
190,00zł(brutto)
b) cztero-ramkowy warszawski poszerzony z matką użytkową czerwiąc 200,00zł(brutto)
95 szt. odkładów dla MZP

Gospodarstwo Pszczelarskie Jan Walas
05-805 Otrębusy ul. Łąkowa 9
Tel. (0.22) 758-52-49 kom. 692-019-406
Typ ramki:
1) wielkopolska
2) warszawska poszerzona
3) warszawska poszerzona (skrócona 8cm)
4) Daranowska ½
Cena odkładu:
a) cztero-ramkowy
b) pięcio-ramkowy
65 szt. odkładów dla MZP

200, 00zł(brutto)
230, 00zł(brutto)

Pasieka Hodowlana KRIR Sp. z o.o. z siedzibą w Parzniewie
05-804 Pruszków ul. Przyszłości 1
Tel. (0.22) 728-15-99
Typ ramki:
1) wielkopolska
2) warszawska poszerzona
Cena odkładu:
a) cztero-ramkowy z matką użytkową czerwiącą
216,00zł(brutto)
c)cztero-ramkowy z matką reprodukcyjną czerwiącą 297,00zł(brutto)
100 szt. odkładów dla MZP

Producenci odkładów
Robert Rybusiewicz
00-182 Warszawa ul. Dubois 7 m 129
Tel kom. 692-562-598
Typ ramki:
1) dadanowska
Cena odkładu:
a) cztero-ramkowy dadanowski z matką użytkową czerwiącą
40 szt. odkładów dla MZP

200,00zł(brutto)

Uwaga Odkłady proszę zarezerwować u producentów.
Informacje są podane na podstawie ofert złożonych w kwietniu 2015r.
Ceny mogą ulec zmianie. Na liście zostali uwzględnieni wszyscy oferenci, od
których ARR odebrane odkłady będzie refundować w podanych ilościach.
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 przysyłać do 10-IV-2016r na adres:

Wyłącznie na drukach załączonych ( wyłącznie w Excel)
adres e-mail:
robert.rybusiewicz@op.pl
Niejasności zostaną wyjaśnione telefonicznie przez Roberta
Rybusiewicza Tel. 692-562-589

