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Puławy, 19.01.2017

Oferta na matki pszczele na rok 2017
Pasieka hodowlana Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach realizuje
Program doskonalenia genetycznego pszczół rasy kraińskiej linii Marynka oraz rasy
kaukaskiej linii Puławska, zatwierdzony przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w
Warszawie.

Pasieka hodowlana oferuje w 2017 roku matki pszczele:

-

reprodukcyjne, sztucznie unasienione
bez sprawdzonego czerwienia
- 150 PLN
ze sprawdzonym czerwieniem
- 216 PLN

-

użytkowe sztucznie unasienione
bez sprawdzonego czerwienia

-

50 PLN

jednodniówki nieunasiennione

-

25 PLN

-

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT- 8%)
O realizacji zamówień na matki w 2017 rok decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Informujemy, że wysłana do Państwa oferta nie jest jednoznaczna z przyjęciem
zamówienia przez pasiekę hodowlaną Zakładu Pszczelnictwa IO
w Puławach.
Zamówienia proszę kierować na adres:
1. Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa, ul. Kazimierska 2, 24-100 Puławy,
2. Telefonicznie: 81 888 21 91, 603 689 002,
3. E-mail: hodowla.pszczol@inhort.pl
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Informacja o linii hodowlanej car Marynka
Rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy 1993
Linia hodowlana car Marynka powstała w wyniku krzyżowania 9 linii pszczół kraińskich:
Węgierskiej, CT46, C10, Singer, CN, Beskidzkiej, Troiseck, Podgórskiej i Pesetz
Pszczoły linii car Marynka charakteryzują się dobrą miodnością. Wykazują dużą dynamikę
rozwoju wiosennego. Dobrze wykorzystują wszelkie pożytki, zarówno wczesne jak i późne.
Pszczoły są bardzo łagodne z małą skłonnością do rojenia się. Dobrze zimują. Miód sklepią
na sucho lub pośrednio i łatwo przechodzą do nadstawek lub górnych korpusów. Pszczoły te
dobrze trzymają się plastrów i nie są płochliwe podczas przeglądów.

Informacja o linii hodowlanej cau Puławska
Rok wyselekcjonowania linii i nadania jej nazwy 1993
Materiałem wyjściowym do założenia tej linii pszczół były matki importowane z Krasnej
Polany (ZSRR) w latach 1970-1989. Populację tę uszlachetniono dodatkowo w roku 1993
importując matki kaukaskie z Litwy. W roku 2003 włączono materiał od matek z polskich
pasiek- populacji Muchurskiej oraz Woźnicy.
Pszczoły linii cau Puławskiej charakteryzują się wysoka miodnością. Wykazują dobrą
dynamikę rozwoju wiosennego, jednak tworzą słabsze rodziny w porównaniu do pszczół
kraińskich. Dobrze wykorzystują pożytki późniejsze (również spadź) oraz średnio-wczesne.
Podczas intensywnych pożytków mają tendencję do zalewania gniazd i ograniczana matek w
czerwieniu. Pszczoły są bardzo łagodne z małą skłonnością do rojenia się. Zimotrwałość jest
nieco gorsza w porównaniu do pszczół kraińskich. Miód sklepia na mokro ale zdarza się,
zwłaszcza w rodzinach z matkami naturalnie unasienionymi, że zasklep jest suchy lub
pośredni. Pszczoły te dobrze trzymają się plastrów i nie są płochliwe podczas przeglądów.

Kierownik Pracowni Hodowli Pszczół
dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
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