STAWKI

D O T A C J I N A D O F I N A N S O W A N I E ZA D A Ń H O D O W L I ZW I E R ZĄ T

Lp.

Z a d a n i e

1

1

2

Stawka
dotacji w zł
3

Za:
1) nabycie ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów
z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do księgi głównej koni rasy:
a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuc szetlandzki

2.500

b) śląskiej

3.500

2) nabycie buhaja rasy polskiej czerwonej

1.000

3) ogiera urodzonego w kraju rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi
i pełnej krwi angielskiej, który ukończył studniowy trening z wynikiem:
- minimum 80 punktów indeksowych

2.200

- od 110 punktów indeksowych

2.700

i został wpisany do księgi głównej
2

3

4

Za krowę pierwiastkę rasy mlecznej: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i
simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej
rasy; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub
krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju

500

Za krowę pierwiastkę o udokumentowanym pochodzeniu rasy jersey przeznaczoną na remont
stada objętego oceną użytkowości; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej
laktacji 305-dniowej lub krótszej zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200
dniach doju

250

Za krowę utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg lub rejestrów hodowlanych
prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub która po pierwszym wycieleniu w 2004 r.
odchowała cielę przez okres co najmniej 3 miesięcy:
1) rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości

500

2) posiadającą co najmniej 75 % genotypu rasy mięsnej

300

5

Za buhajka rasy mięsnej zakwalifikowanego do dalszej hodowli

750

6

Za każde cielę urodzone z zarodka pozyskanego w 2003 r. lub 2004 r. odpowiadającego
wymaganiom określonym przez podmiot prowadzący księgi

7

Za lochę czystorasową wpisaną do księgi lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało
pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej

8

Za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego:

1.500
500

1) w stadach produkujących knury i loszki

440

2) w stadach produkujących wyłącznie loszki

240

9

Za knura rasy wielka biała polska lub polska biała zwisłoucha wpisanego do ksiąg wolnego od
genu wrażliwości na stres

650

10

Za każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała nie mniej niż 18 punktów za
ocenę fenotypu

23

Za każdą samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała nie mniej niż 95 punktów za
ocenę fenotypu

16

Za samce lisów, tchórzy, jenotów i norek przeznaczone na remont stada, które uzyskały nie
mniej niż 19 punktów za ocenę fenotypu; dotacja przysługuje w proporcji 1 samiec na 4 samice
i przy remoncie stada do 30 %

46

11
12

1

13

2

Za matkę pszczelą w pasiece, w której realizowany jest program hodowlany:

3

2
1) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk,
z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej

10

2) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą z
linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga lub rejestr oraz pochodzącą z
państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów trzecich

80

14

Za terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej każdej matki pszczelej w grupie testowej
liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę

20

15

Za każdą sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku,
pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga, wyprodukowaną w
pasiece, w której prowadzona jest stacjonarna ocena wartości użytkowej i hodowlanej i w
której utrzymywane są matki pszczele wpisane do ksiąg

15

16

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących
połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym

17

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych matecznych lub rasy polska owca górska utrzymywaną
w stadzie zarodowym

90

18

Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym

50

19

Za owcę matkę o udokumentowanym pochodzeniu utrzymywaną w pozostałych stadach
pozostających pod nadzorem zootechnicznym podmiotu upoważnionego do prowadzenia ksiąg
owiec

30

120

20

Za rejestrację pochodzenia zwierząt w pozostałych stadach oraz nadzór zootechniczny w tych
stadach przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg owiec

21

Za kozę matkę objętą oceną wartości użytkowej wpisaną do księgi

24

22

Za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i
Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie
Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego

20

3,60

23

Za 10 sztuk selekta pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach
Instytutu Rybactwa Śródlądowego

8

24

Za 10 sztuk narybku troci jeziorowej; z wyłączeniem narybku troci o średniej długości
całkowitej mniejszej niż 15 cm

8

25

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta karpia czystych linii stanowiących rezerwę
genetyczną

26

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i
jesiennego tarła

27

Za ogiera w stadzie utrzymującym co najmniej 50 ogierów, który jest używany do rozrodu i
wpisany do księgi głównej koni rasy:

28

26
4

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń
szlachetny półkrwi i śląskiej

4.780

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej

3.700

Za konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi ocenianego metodą
„BLUP – model zwierzęcia”

100

