
 

                          O F E R T A  P O K A R M Ó W  D L A  P S Z C Z Ó Ł 
 
CIASTO PSZCZELE 

Białe, drobnokrystaliczne ciasto pszczele jest produktem gotowym do spożycia przez pszczoły przez cały rok, szczególnie 
zalecane podczas zimnych okresów. Specjalnie dobrane składniki gwarantują najwyższą jakość ciasta. Posiada gęstą, 
jednolitą masę o dużej sprężystości. Nadzór weterynaryjny – Nr PL3021242p 

     Koszt transportu 90 PLN za każdą paletę. 
 

 

Nowe opakowanie 

 

NOWOŚĆ ciasto z dodatkiem protein i witamin 

 

SYROP PSZCZELARSKI 
Najlepszy ośrodek badawczy na terenie Zachodniej Europy – Institute Nationale de la Recherche Agronomique we Francji, 
posiadający duże doświadczenie w badaniach owadów z uwzględnieniem pszczół miodnych i trzmieli, przy opracowaniu 
syropu pszczelarskiego zadbał o odpowiednią proporcję fruktozy i glukozy, która w znaczący sposób minimalizuje 
możliwość krystalizacji pokarmu w okresie zimowania. Wyższa zawartość fruktozy w stosunku do maltozy pozwala na 
lepsze zimowanie pszczół w polskich warunkach. Całkowita suma cukrów złożonych jest niska, co korzystnie wpływa na 
bilans energetyczny pracującej pszczoły miodnej. Nadzór weterynaryjny – Nr PL3021242p 

Syropów nie należy mieszać z innymi substancjami (np. woda, cukier, witaminy, inne dodatki) gdyż może to 
spowodować ich krystalizację. 
 

SYROP PSZCZELARSKI – o zawartości fruktozy → 27,5-31,5% w suchej masie 

Koszt transportu 150 PLN za każdą paletę. 
 

opakow. jednostkowe cena PLN/kg opak. zbiorcze 
opakowanie kg brutto netto za opak  il.opak. kg 

wiadro 15 4,07 3,77 61,05 paleta 44 660 

hobok 40 4,07 3,77 162,80 paleta 12 480 
 

SYROP WF – o bardzo wysokiej zawartości fruktozy → 53,0-56,5% w suchej masie 

     Koszt transportu 150 PLN za każdą paletę. 
 

opakow. jednostkowe cena PLN/kg opak. zbiorcze 
opakowanie kg brutto netto za opak  il.opak. kg 

wiadro 15 4,22 3,91 63,30 paleta 44 660 

hobok 40     4,22    3,91 168,80 paleta 12 480 

 
 
*/ - minimum logistyczne 1 paleta 

Prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Sprzedaży, tel.: 61/222 79 72 lub 61/899 40 07 

lub mailem: sklep@holgerfood.pl  
   Nr konta: 93 1140 1124 0000 3701 8000 1001  
   www.pokarmpszczeli.pl 

Syrop dostępny od marzec 2022. Oferta ważna do: 30.03.2022 
 

 

opakow. jednostkowe cena PLN/kg opak. zbiorcze 
opakowanie kg brutto netto za opak  il.opak. kg 

tacka 1 4,30 3,98 34,40 paleta 70 560 

karton 5 3,80 3,52 19,00 paleta 140 700 

Karton  5 4,90 4,54 24,50 paleta 140 700  

 karton 15 3,50 3,24 52,50 paleta 60 900 

mailto:sklep@holgerfood.pl
http://www.pokarmpszczeli.pl/

