
O
WYPUSZCZANIE MOTYLI

Farma otyli

OFERTA

Motto...
Czy istnieje piękniejszy i bardziej wymowny powód…
Czy istnieje piękniejszy i bardziej wymowny sposób…
Czy można sprawić by życzenia same wzleciały do nieba…
A czyż natura sama nie podsuwa podpowiedzi…

Niech motyle wypełnią cały nasz świat



Wesela Uroczystości Święta Rodzinne i TowarzyskieŚluby

Zabawy Plenerowe

Sesje zdjęciowe

Spotkania Integracyjne

Zajęcia Edukacyjne

Mitingi Społecznościowe

Imprezy Masowe Akcje Charytatywne

Eventy

Filmy Reklamy

„Motyle ... zmysłowe i powabne, 
delikatne i kolorowe, 

jak najpiękniejsze
marzenia...

Pozwólcie im wylecieć do 
słońca. Niech wzniosą Wasze 
szczęście do samego Nieba 

i  
rozniosą je na cały Świat”

DLA KOGO...

ZAPRASZAMY



Wyselekcjonowane z gatunków naturalnie dostosowanych do pokonywania dużych odległości. 
Wyłącznie silne i odporne radzące sobie doskonale także w trakcie złej pogody, 

zdolne przetrwać w naturze najsilniejsze wichury i ulewy. 
Doskonale adaptujące się do nowych warunków środowiskowych 

JAKIE TO SĄ MOTYLE...

ZESTAWY Z MOTYLAMI RÓŻNOKOLOROWYMI

ZESTAWY Z RUSAŁKAMI



WYPUSZCZANIE
MASOWE

WYPUSZCZANIE
KAMERALNE

WYPUSZCZANIE
SYMBOLICZNE

ATRAKCJA POLECANA DLA 
UROCZYSTOŚCI  

WIĘKSZYCH I DUŻYCH,
 A TAKŻE IMPREZ 

MASOWYCH 

Do wyboru jest kilka zestawów 
liczących po odpowiednio:

120, 180, 250, 400, ... motyli

Do przewozu dużych ilości 
motyli służą odpowiednio duże 
kosze wiklinowe lub z poliestru

Przed zakupem bardzo dużych ilości 
motyli (pow. 250) prosimy o wcześniejszy 
kontakt drogą mailową.

ATRAKCJA POLECANA DLA 
UROCZYSTOŚCI  W 

MNIEJSZYM GRONIE 
ORAZ KAMERALNYCH 

SPOTKAŃ

W tej kategorii proponujemy do 
wyboru zestawy liczące 

odpowiednio:

25,35,50,70 motyli
Opakowania dla mniejszych 
ilości motyli zostały dobrane 
jako  odpowiedniej wielkości 
ozdobne pudełka i koszyki

ATRAKCJA POLECANA DLA 
WSZYSTKICH 

UROCZYSTOŚCI, JAKO 
UWIECZNIENIE CHWILI W 

FORMIE SYMBOLU

Motyle w tym wariancie są 
subtelnym dodatkiem do 
opracowanych w postaci 
estetycznych kompozycji 

florystycznych - ozdobnych 
koszyków, pudełek oraz 
klateczek,mieszczących 

odpowiednio:

od 3 do 15 motyli

120 MOTYLI :
 Rusałki - od 13,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 14,50 za 1 szt.

180 MOTYLI:
Rusałki - od 12,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 13,50 za 1 szt.

250 MOTYLI:
Rusałki - od 11,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 12,50 za 1 szt.

400 MOTYLI:
Różnokolorowe - od 11,50 za 1 szt.

600 MOTYLI:
Różnokolorowe - od 10,50 za 1 szt.

25 MOTYLI :
 Rusałki - od 17,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 18,50 za 1 szt.

35 MOTYLI:
Rusałki - od 16,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 17,50 za 1 szt.

50 MOTYLI:
Rusałki - od 15,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 16,50 za 1 szt.

70 MOTYLI:
Rusałki - od 14,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 15,50 za 1 szt.

3 MOTYLE :
 Rusałki - od 22,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 23,50 za 1 szt.

5 MOTYLI:
Rusałki - od 21,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 22,50 za 1 szt.

7 MOTYLI:
Rusałki - od 20,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 21,50 za 1 szt.

10 MOTYLI:
Rusałki - od 19,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 20,50 za 1 szt.

15 MOTYLI:
Rusałki - od 18,50 za 1 szt.

Różnokolorowe - od 19,50 za 1 szt.

CENY

ZESTAW ZESTAWZESTAW



Farma otyli

Od sezonu 2017 możliwe będzie zamawianie osobnych pakietów motyli 
obejmujących gatunki nie sprzedawane dotychczas jako postaci dorosłe. Na początku będą to 
niewielkie ilości. Z czasem, gdy hodowla się rozwinie, możliwe będzie zamawianie nowych 
gatunków na większą skalę. Z wydzielonej części naszej hodowli eksperymentalnej 
udostępniamy więc od tego sezonu nowe produkty domyślnie dedykowane zakupom motyli na 
śluby i uroczystości. Są to niewielkie pakiety bonusowe, które mogą nabyć klienci decydujący się 
na zakup większych ilości motyli z zestawów rusałki lub różnokolorowe – jako ubogacenie 
kolorystyczne zamawianego produktu podstawowego. W ramach pakietów bonusowych 
oferujemy takie gatunki motyli krajowych jak: 

· Rusałka żałobnik(sadownik)

· Rusałka drzewoszek/wierzbowiec

· Mieniak tęczowiec/strużnik

· Perłowce – kilka gatunków

· Paziki

· Czerwończyki i modraszki

· Pokłonnik kamilla

· Polowiec szachownica

Oraz dodatkowo 

· Paź królowej

· Bielinki

jako gatunki wcześniej już sprzedawane jako osobne pakiety, a które wymagały zastosowania 
innych technik hodowli.

W związku ze szczególną specyfiką hodowli tak wielu nowych gatunków motyli, pakiety nie 
mogą obejmować wszystkich gatunków jednocześnie. O tym jakie gatunki w zestawach 
bonusowych będą oferowane zadecyduje czas pojawiania się tych motyli w środowisku 
naturalnym. O ile takie rusałki jak pawik, pokrzywnik czy ceik stanowiące podstawę hodowlaną 
naszej oferty – doskonale adaptują dodatkowe pokolenia w sezonie, to gatunki „Nowe” niestety 
nie. Dlatego inne motyle będą dostępne dla zamówień czerwcowych inne lipcowych, a jeszcze 
inne sierpnia i września. Wszystkie produkty bonusowe pojawią się w rozwijalnych zakładkach 
menu podczas konfigurowania zamówienia motyli w naszym e-sklepie. W przypadku zakupów 
od 50 sztuk dowolnego zestawu pojawi się możliwość dokupienia pakietu bonusowego po 
bardzo atrakcyjnej cenie. Niestety nie będzie możliwe dokonywanie selektywnych wyborów 
konkretnych gatunków z pakietów bonusowych. Gwarantowana będzie ilość takich motyli ale 
nie ich rodzaje. Mamy nadzieje, że w kolejnych sezonach uda się przeskalować hodowlę nowych 
gatunków, tak aby weszły na stałe do oferty podstawowej, czego sobie i Państwu bardzo 
życzymy. Im więcej motyli wprowadzimy do środowiska naturalnego tym większa nadzieja, że 
utrzymamy stan populacji tych pięknych zwierząt w Polsce.

NOWOŚĆ NA SEZON 2017

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM E-SKLEPIE:
http://sklep.farmamotyli.pl/pl/c/MOTYLE-NA-SLUBY-I-UROCZYSTOSCI/18



SEZON
NAJLEPSZY

Sezon na wypuszczanie motyli krajowych trwa od czerwca do września. 
W sprzyjających warunkach można zaczynać już w połowie maja, a w przypadku długiego lata aż do 

początku  października

MIEJSCA
NAJLEPSZE

Łąki, lasy i tereny zielone Tereny wiejskie i przedmieścia Ogrody, ogródki i ich 
sąsiedztwa

Parki, zieleńce i ich sąsiedztwa Tereny rekreacji i wypoczynku Osiedla i dzielnice o niskiej 
intensywności zabudowy

Zielone obrzeża dużych miast „Zielone płuca” aglomeracji - w 
formie dużych parków i 

zbiorników wodnych

NIEODPOWIEDNIE SĄ 
CAŁKOWICIE ZABUDOWANE  

ŚRÓDMIEJSKIE CENTRA

listopad
poń wt śr czw pt sob nd

kwiecień
poń wt śr czw pt sob nd

październik
poń wt śr czw pt sob nd

wrzesień
poń wt śr czw pt sob nd

sierpień
poń wt śr czw pt sob nd

styczeń
wt śr czw pt sob ndpoń

luty
poń wt śr czw pt sob nd

grudzień
poń wt śr czw pt sob nd

marzec
poń wt śr czw pt sob ndnd

maj
poń wt śr czw pt sob nd

czerwiec
poń wt śr czw pt sob nd

lipiec
wt śr czw pt sob ndpoń

OD JESIENI PRZEZ ZIMĘ, AŻ DO PRZYSZŁEJ WIOSNY MOTYLE ŚPIĄ



Zarówno 
bezchmurne niebo 

jak i wczesne 
godziny poranka są 
niekorzystne jeśli 
temperatura nie 

oprzekracza 10 C

Najlepsze warunki 
panują w ciągu dnia 

podczas pięknej 
pogody, wówczas 
nie przeszkadza 

nawet upał z 
temperaturą 

o
osiągającą 40 C

Nie ma znaczenia 
czy jest późne 

popołudnie czy też 
duże zachmurzenie, 
jeśli temperatura jest 

o
wyższa od 20 C, 

motyle będą bardzo 
aktywne

Nie przeszkadza 
także niewielki 
deszczyk oraz 

godziny wieczorne, 
dopóki jest widno, a 

temperatura nie 
ospada poniżej 15 C

Odradzamy 
wypuszczanie motyli 
podczas deszczu i 

przy sztucznym 
świetle, po zmroku, 

gdy temperatura  
spada poniżej 12-

o10 C

PORA DNIATEMP.POGODA
NAJLEPSZA NAJLEPSZA NAJLEPSZA



NA ZAKOŃCZENIE 
MAŁE PODSUMOWANIE

WYPUSZCZANIE MOTYLI
Farma otyli

Dlaczego właśnie motyle?

Po pierwsze dlatego, że to jedne z nielicznych istot tak 
unikalnych, delikatnych i pięknych, tak kolorowo 

potrafiących podkreślić swoim powabem  wyjątkowość 
uroczystości.

Po drugie dlatego, że umożliwiamy wypuszczanie motyli 
silnych, zdrowych i dobrze odkarmionych. Wyhodowanych 

w warunkach w pełni zgodnych z naturalnymi.

A także dlatego, że dzięki ich wypuszczaniu zasilamy 
naturalne populacje motyli zanikających obecnie w 

środowisku, a to stanowi znaczący wkład w aktywną 
ochronę naszego dziedzictwa przyrodniczego.

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i prośby. 
Zainteresowanych szerszym włączeniem się w działania 

mające na celu ratowanie piękna traconego zapraszamy do 
zapoznania się z naszą działalnością opisaną na stronach 

farmy motyli -  oraz do kontaktu z nami. 
Jesteśmy dostępni także na facebooku i chętnie udzielimy 

wszelkich informacji.

www.farmamotyli.pl
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