Par kaņepju sēklu iegādi 2011.gada pavasara sējai
1. USO 31
Ir saņemts šāds piedāvājums no Francijas:
Sēklu šķirne: USO 31
Cena: 3832.50 Euro/tn (cena bez transporta izmaksām)
Transportēšana – jānodrošina pašiem, no Beaufort en Vallée (France)
Vienā iepakojumā (maisā) 25 Kg
Palete ("sur palettes de") – sastāda 1250 kg
Pirms sēklu piegādes prasa samaksu (100%), Izraksta rēķinu.
Iespējams pastāv citi šīs sēklas piedāvājumi.
Kontaktinformācija par šo piedāvājumu:
Guntis Vilnītis, valdes priekšsēdētājs
Biedrība „Latvijas Industriālo kaņepju asociācija”
e-pasts: gvgv@one.lv
Tel. 2942 8995
2. Bialobrzeskie (Polija)
Cena 2,8 – 3,2 eur/kg
Cena būs atkarīga no iegādes daudzuma. Jāņem vērā, ka šāda cena tika piedāvāta 05.01.2011.
Cena var mainīties tuvojoties sējas termiņam.
Seed are prepared on europalette 1 epall.= 900-990 kg
1 sack=30 kg
What will be your payment terms?
Our payment option: 10 % pre-order to be sure that seed are reserved only for you (we will
send you special agreement soon after your decision). After the transfer we will send you
proforma invoice for full payment. One very important thing - we will give you seed only
after full payment!
Our seed storage is not in Poznan. Please find bellow full address:
Name: Oddzial Zaklad Doswiadczalny IWNiRZ w Bialobrzeziu
Address: 57-150 Prusy, Gmina Kondratowice, wojewodztwo dolnoslaskie
Kontaktinformācija par Polijas piedāvājumu:
Małgorzata Strybe
e-pasts: malgorzata.strybe@iwnirz.pl
Department of Hemp Breeding
Agronomy and Seed Production

Institute of Natural Fibres & Medicinal Plants
phone + 48 61 84 55 832
+ 48 668 348 179
+ 48 61 84 55 844
fax. + 48 61 84 17 830
Zakład Hodowli,Agrotechnikii Nasiennictwa Konopi Instytutu Włókien Naturalnych i Roslin
Zielarskich w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 71 b
60- 630
Poznan, Poland
3. Finola (Somija)
Cena ir no 8 – 10 eur/kg (bez piegādes no Somijas izmaksām).
Sēkla ir iekļauta ES atļauto (sertificēto) kaņepju sēklu sarakstā, bet līdz 31.12.2010. par šo
sēklu izmantošanu kaņepju audzēšanā nevarēja saņemt tiešo platību maksājumu. Atbilstoši
sēklu pārdevēja informācijai, iespējams, ka ar 2011.gadu arī par šīs šķirnes kaņepju
audzēšanu tiešais platību maksājums tiks piešķirts.
Finola ir izmantojama, ja paredzēts audzēt kaņepes eļļas ieguvei.
Papildu informācija: www.finola.com
Ja Jums ir nepieciešama palīdzība papildu informācijas ieguvē vai kontaktu nodibināšanā,
lūdzu, kontaktējieties ar biedrību „Latvijas Industriālo kaņepju asociācija”
Tālis Laizāns
+371 2945 9728
Talis.laizans@gmail.com
Guntis Vilnītis
+371 2942 8995
gvgv@one.lv

