STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ - 2

Lp.

Numer
rejestracyjny
zadania* )

1

Z a d a n i e

Stawka
dotacji
w zł

3

4

1

1423.3

Opracowanie i wdrożenie systemu szacowania wartości hodowlanej
buhajów i krów metodą „BLUP – model zwierzęcia” na podstawie
próbnych udojów

do 58.000

2

1424.3

Dostosowywanie systemu oceny pokroju bydła do wymogów
międzynarodowych

do 90.000

3

1115.3

Określenie markerów genetycznych dających możliwość selekcji świń na
cechy użytkowe

4

1315.3

Ocena wartości hodowlanej koni rasy huculskiej pod kątem ochrony
zasobów genetycznych

do 67.000

5

3115.3

Kontrola pochodzenia zwierząt gospodarskich w oparciu o markery
genetyczne klasy pierwszej

do
1.460.000

6

3414.3

Opracowanie nowych rozcieńczalników do nasienia knurów oraz metod
wczesnej eksploatacji rozrodczej loszek

do 264.000

7

3411.3

Wykorzystanie badania struktury chromatyny plemników jako nowego
kryterium laboratoryjnej oceny jakości nasienia buhajów

do 215.000

8

1316.3

Opracowanie metody oceny zmienności genetycznej zwierząt
gospodarskich objętych programem ochrony bioróżnorodności

do 260.000

9

4123.3

Wpływ stosowanych technologii chowu na wykorzystanie potencjału
genetycznego zwierząt gospodarskich

do 190.000

10

5101.3

Wykorzystanie wyników oceny jakości mięsa i jaj spożywczych do
szacowania wartości użytkowej kur

do 140.000

11

3310.3

Wykorzystanie komórek blastodermalnych do utrzymania i rekonstrukcji
bioróżnorodności kaczek i gęsi ze stad zachowawczych

12

2106.3

Identyfikacja białka zwierzęcego w mieszankach paszowych

do 220.000

13

2101.3

Prowadzenie bazy danych Krajowej Informacji Paszowej

do 150.000

14

2115.3

Ocena krajowych materiałów i mieszanek paszowych w zakresie
zawartości niektórych mikroelementów, witamin i aminokwasów

do 200.000

15

2112.3

Ocena materiałów paszowych i ich przydatności w żywieniu mięsożernych
zwierząt futerkowych

do 130.000

do 300.000

do 80.000

*) Numery rejestracyjne zadań oznaczają:
- pierwsza cyfra
- numer programu
- druga cyfra
- numer zagadnienia badawczego w obrębie programu
- trzecia i czwarta cyfra
- numer tematu szczegółowego w obrębie zagadnienia badawczego
- piąta cyfra (podana po kropce) - wykonawcę oraz źródło finansowania; cyfrą 3 oznaczone są zadania
finansowane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

