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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i kierunków dzia∏aƒ oraz sposobów realizacji
zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi 

z funduszy Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41,
poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88,
poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38,
poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz
z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 maja 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu i kie-
runków dzia∏aƒ oraz sposobów realizacji zadaƒ Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie
gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z funduszy
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 102, poz. 928) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc dla przetwórstwa mo˝e byç udzielana
grupom producentów rolnych lub ich zwiàz-

kom, prowadzàcym dzia∏alnoÊç w zakresie pro-
dukcji:
1) mleka,
2) ˝ywca lub mi´sa,
3) ryb i innych organizmów wodnych,
4) owoców i warzyw
oraz grupom producentów owoców i warzyw.”;

2) w § 6:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opis planowanego przedsi´wzi´cia z po-
daniem ca∏kowitych kosztów jego realiza-
cji,”,

— uchyla si´ pkt 4, 

b) w ust. 3:

— w pkt 1 dodaje si´ lit. c w brzmieniu:

„c) grupy producentów owoców i warzyw —
zaÊwiadczenie wojewody o rejestracji tej



grupy w rejestrze grup producentów owo-
ców i warzyw (rejestrze grup uznanych lub
rejestrze grup wst´pnie uznanych),”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) plan dzia∏ania grupy producentów rol-
nych lub zwiàzku grup producentów rol-
nych albo program dzia∏ania (plan dzia∏a-
nia) grupy producentów owoców i wa-
rzyw, co najmniej na kolejne 3 lata po-
czàwszy od roku obrachunkowego nast´-
pujàcego po roku, w którym zosta∏ z∏o˝o-
ny wniosek — w przypadku ubiegania si´
o pomoc na przetwórstwo, o której mowa
w § 5 ust. 5.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o udzielenie pomocy dla przetwór-
stwa sk∏ada si´ w terminie ustalonym przez
Agencj´, nie krótszym jednak ni˝ jeden mie-
siàc. Agencja podaje termin sk∏adania wnio-
sków do publicznej wiadomoÊci co najmniej
w dwóch dziennikach o zasi´gu krajowym
i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni
przed dniem rozpocz´cia biegu terminu do
sk∏adania wniosków. Og∏aszajàc termin sk∏a-
dania wniosków, Agencja mo˝e ustaliç mak-
symalny czas realizacji przedsi´wzi´ç, dla
których b´dzie przyjmowa∏a wnioski o udzie-
lenie pomocy dla przetwórstwa.”;

3) w § 10:

a) w pkt 1:

— lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) poziom sprzeda˝y mleka wyprodukowa-
nego w gospodarstwie rolnym wynosi nie
mniej ni˝ 20 tys. litrów i nie wi´cej ni˝
350 tys. litrów rocznie,”,

— lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) wnioskodawca zawar∏, po z∏o˝eniu wnio-
sku o p∏atnoÊç, co najmniej przedwst´pnà
umow´ na zbyt produkcji mleka na okres
co najmniej 12 miesi´cy,”,

b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) powierzchnia trwa∏ych u˝ytków zielonych
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolne-
go wnioskodawcy stanowi co najmniej 30%
u˝ytków rolnych b´dàcych w jego posiada-
niu,”,

c) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) planowane przedsi´wzi´cie:

— dotyczy podj´cia, wznowienia albo rozsze-
rzenia produkcji innej ni˝ produkcja byd∏a,
owiec, trzody chlewnej, drobiu mi´snego
(kur, kaczek, g´si, indyków), zbó˝, w tym ku-
kurydzy na ziarno lub kiszonk´, produkcja
ziemniaków, rzepaku, rzepiku, buraków cu-
krowych lub pastewnych, roÊlin stràczko-
wych, pastewnych i pozosta∏ych roÊlin pa-
stewnych albo

— dotyczy przygotowania do sprzeda˝y lub
pierwszego przetwórstwa (przez pierwsze
przetwórstwo rozumie si´ w szczególnoÊci
oczyszczenie, posortowanie, umycie, opa-
kowanie produktu), przechowywania albo
magazynowania produktów rolnych wy-
twarzanych w danym gospodarstwie bez
wzgl´du na rodzaj produkcji,

— jest oparte na technologii produkcji gwa-
rantujàcej wysokà jakoÊç produktu i jest
zgodne z wymogami higieny, ochrony Êro-
dowiska i dotyczàcymi utrzymywania zwie-
rzàt gospodarskich,”;

4) w § 13:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wnioski o udzielenie pomocy dla gospo-
darstw rolnych sk∏ada si´ w terminie ustalo-
nym przez Agencj´. Agencja podaje termin
sk∏adania wniosków do publicznej wiado-
moÊci co najmniej w dwóch dziennikach
o zasi´gu krajowym i lokalnym, w terminie
co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz´cia
biegu terminu do sk∏adania wniosków. Og∏a-
szajàc termin sk∏adania wniosków, Agencja
mo˝e ustaliç maksymalny czas realizacji
przedsi´wzi´ç, dla których b´dzie przyjmo-
wa∏a wnioski o udzielenie pomocy dla go-
spodarstw rolnych.”;

5) w § 14 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zgodnoÊç za∏o˝eƒ technicznych planowane-
go przedsi´wzi´cia z oczekiwanymi efektami
jakoÊciowymi oraz mo˝liwoÊç spe∏nienia
w wyniku realizacji przedsi´wzi´cia warun-
ków, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. e), pkt 2
lit. e), pkt 3 lit. e), pkt 4 lit. d), pkt 5 lit. d)
i pkt 6 lit. a) tiret trzecie,”;

6) w § 15: 

a) w pkt 2 dodaje si´ lit. d w brzmieniu:

„d) zagrodowych oczyszczalni Êcieków,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zaopatrzenia w energi´ przy wykorzystaniu
odnawialnych êróde∏ energii, w szczególno-
Êci wiatru, wody, wody geotermalnej, s∏oƒca
albo przy wykorzystaniu biogazu albo bio-
masy, w szczególnoÊci przez spalanie s∏omy
i drewna odpadowego.”;

7) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ka˝dy z podmiotów wymienionych w ust. 1
mo˝e ubiegaç si´ o pomoc na infrastruktur´,
sk∏adajàc nie wi´cej ni˝ pi´ç wniosków na in-
westycje okreÊlone w § 15.”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Pomocà na infrastruktur´ obejmuje si´
koszty kwalifikowane przedsi´wzi´ç w za-
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kresie rozwoju i poprawy infrastruktury
obszarów wiejskich, poniesione po za-
warciu umowy, o której mowa w § 21
ust. 4, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Koszty kwalifikowane, o których mowa
w ust. 1, obejmujà koszty:

1) zakupu materia∏ów i urzàdzeƒ,

2) robót budowlanych,

3) obs∏ugi geodezyjnej inwestycji,

4) rozruchu mechanicznego i technolo-
gicznego urzàdzeƒ, z wy∏àczeniem in-
westycji w zakresie budowy i moderni-
zacji dróg,

5) nadzoru inwestorskiego i archeologicz-
nego,

6) prac wst´pnych i przygotowawczych
zwiàzanych z realizacjà inwestycji, je˝eli:

a) nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kwalifikowanych kosztów inwestycji,

b) zosta∏y poniesione po dniu 9 lipca
2002 r., 

c) wyboru wykonawcy dokonano zgod-
nie z przepisami o zamówieniach pu-
blicznych.

3. Agencja mo˝e objàç pomocà na infra-
struktur´ koszty prac wst´pnych i przygo-
towawczych, zwiàzane z realizacjà inwe-
stycji, poniesione przed zawarciem umo-
wy, o której mowa w § 21 ust. 4, jednak nie
wczeÊniej ni˝ od dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia, przy czym koszty te nie mo-
gà przekroczyç 12% ca∏kowitych kosztów
kwalifikowanych danej inwestycji.

4. Refundacji nie podlegajà koszty: 

1) zwiàzane z:

a) wyp∏atà odszkodowaƒ, 

b) aportami rzeczowymi,

2) wykonania odwiertów w przypadku in-
westycji z zakresu zaopatrzenia gospo-
darstw wiejskich w wod´ wraz z jej
uzdatnianiem,

3) budowy lub remontu przepraw mosto-
wych w przypadku inwestycji z zakresu
budowy lub remontu dróg gminnych
i powiatowych.”;

9) w § 20: 

a) w ust. 2: 

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opis planowanej inwestycji z podaniem
ca∏kowitych kosztów jej realizacji,”,

— uchyla si´ pkt 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Agencja mo˝e za˝àdaç innych ni˝ wymienio-
ne w ust. 3 dokumentów potwierdzajàcych

spe∏nienie warunków udzielenia pomocy na
infrastruktur´, wymaganych dla danego
przedsi´wzi´cia, w szczególnoÊci dotyczà-
cych planowanych wp∏ywów i kosztów eks-
ploatacji po zrealizowaniu inwestycji,
w przypadku gdy dokumenty, o których mo-
wa w ust. 3, sà niewystarczajàce.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wnioski o udzielenie pomocy na infrastruk-
tur´ sk∏ada si´ w terminie ustalonym przez
Agencj´, nie krótszym jednak ni˝ jeden mie-
siàc. Agencja podaje termin sk∏adania wnio-
sków do publicznej wiadomoÊci co najmniej
w dwóch dziennikach o zasi´gu krajowym
i lokalnym, w terminie co najmniej 7 dni
przed dniem rozpocz´cia biegu terminu do
sk∏adania wniosków. Og∏aszajàc termin sk∏a-
dania wniosków, Agencja mo˝e ustaliç mak-
symalny czas realizacji przedsi´wzi´ç, dla
których b´dzie przyjmowa∏a wnioski o udzie-
lenie pomocy na infrastruktur´.”; 

10) w § 21 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskaênik podstawowych dochodów podatko-
wych gminy lub powiatu w przeliczeniu na jed-
nego mieszkaƒca, osiàgni´ty w roku poprze-
dzajàcym rok, w którym zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek, a dla zwiàzku mi´dzygminnego iloraz su-
my podstawowych dochodów podatkowych
gmin i sumy mieszkaƒców gmin wchodzàcych
w sk∏ad zwiàzku mi´dzygminnego,”;

11) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc finansowa na dzia∏ania obejmujàce
szkolenia zawodowe, zwana dalej ,,pomocà na
dzia∏alnoÊç szkoleniowà”, jest udzielana mini-
sterstwu obs∏ugujàcemu ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju wsi, zwanemu dalej ,,mini-
sterstwem”, na zwrot kosztów poniesionych na
szkolenia dla rolników i innych osób prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç rolniczà i leÊnà oraz dla rolni-
ków zamierzajàcych prowadziç dzia∏alnoÊç po-
zarolniczà.”;

12) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Pomoc na dzia∏alnoÊç szkoleniowà obejmu-
je koszty kwalifikowane:

1) zakupu pomocy dydaktycznych i innego
wyposa˝enia niezb´dnego do przeprowa-
dzenia szkoleƒ,

2) przygotowania i wydruku materia∏ów
szkoleniowych,

3) ekspertyz, 

4) doradztwa ekspertów,

5) op∏at za pozwolenia i certyfikacje na pro-
wadzenie szkoleƒ wymaganych na pod-
stawie odr´bnych przepisów,

6) wynagrodzeƒ dla wyk∏adowców,

7) zakwaterowania uczestników szkoleƒ i ich
wy˝ywienia,
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8) dojazdu wyk∏adowców i uczestników
szkoleƒ,

9) zarzàdzania projektem szkoleniowym,
przez które rozumie si´ w szczególnoÊci
nak∏ady poniesione na obs∏ug´ i prowa-
dzenie sekretariatu, prowadzenie ewiden-
cji ksi´gowej, zakup materia∏ów biuro-
wych niezb´dnych do przeprowadzenia
szkoleƒ, op∏aty za wynajem pomieszczeƒ
biurowych, 

10) naboru uczestników szkoleƒ.”;

13) § 25 otrzymuje brzmienie:

,,§ 25. 1. Pomoc finansowa na dzia∏ania obejmujà-
ce pomoc technicznà, zwana dalej ,,po-
mocà technicznà”, jest udzielana mini-
sterstwu.

2. Pomoc techniczna obejmuje zwiàzane
z wdro˝eniem programu SAPARD koszty:

1) prac Komitetu Monitorujàcego, w szcze-
gólnoÊci koszty:

a) zwiàzane z pobytem ekspertów oce-
niajàcych post´p realizacji programu,

b) ponoszone na wynagrodzenia eks-
pertów wspierajàcych i doradzajà-
cych Komitetowi Monitorujàcemu
w zakresie wdra˝ania i funkcjonowa-
nia systemu monitorowania progra-
mu,

c) spotkaƒ i zadaƒ pomocniczych wyko-
nywanych przez zespo∏y odpowie-
dzialne za realizacj´ programu,

d) organizacji seminariów,

2) reklamy i kampanii informacyjnych,
w tym druku i dystrybucji materia∏ów
informacyjnych o programie,

3) t∏umaczeƒ dokumentów z zakresu reali-
zacji programu, wykonywanych dla Ko-
misji Wspólnot Europejskich,

4) podró˝y krajowych i zagranicznych
cz∏onków Komitetu Monitorujàcego
oraz przedstawicieli jednostek zwiàza-
nych z realizacjà programu SAPARD,

5) seminariów organizowanych z inicjaty-
wy Komisji Wspólnot Europejskich,

6) przygotowania i efektywnego wdra˝a-
nia dzia∏aƒ programu,

7) przygotowania Êredniookresowej oce-
ny realizacji programu.”;

14) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. W przypadku rocznych umów finansowych
zawartych na rok 2000 i 2001 limit, o którym
mowa w § 2, ustala si´ w oparciu o og∏oszo-
ny przez Narodowy Bank Polski Êredni kurs
z∏otego do euro na dzieƒ rozpocz´cia przez
Agencj´ przyjmowania wniosków o pomoc
finansowà ze Êrodków w ramach programu
SAPARD.”;

15) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia; 

16) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) w ust. 1: 
— w pkt 1 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:

„i) wyrobów i wykonania instalacji gazowej,”,
— w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) urzàdzeƒ do klasyfikacji tusz zwierz´cych
(wed∏ug standardów EUROP),”, 

— w pkt 2 dodaje si´ lit. x i y w brzmieniu:
„x) Êrodków transportu przeznaczonych do

przewozu zwierzàt,
y) Êrodków transportu przeznaczonych do

przewozu mi´sa,”,

b) w ust. 2:

— w pkt 1 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:

„i) wyrobów i wykonania instalacji gazo-
wej,”,

— w pkt 2 dodaje si´ lit. o w brzmieniu:

„o) maszyn i urzàdzeƒ do przetwarzania i kon-
serwowania owoców i warzyw.”;

17) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia uchyla si´ po-
zycje:
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Kod PCN Nazwa surowca lub produktu

„200811100 Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, nawet zmieszane razem, mas∏o orzechowe”

„220900910 Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego, pozosta∏e, w pojemnikach zawierajà-
cych 2 litry lub mniej

220900990 Ocet i namiastki octu otrzymywane z kwasu octowego, pozosta∏e, w pojemnikach zawierajà-
cych wi´cej ni˝ 2 litry”

18) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia:

a) u˝yty w ust. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3
w lit. a i w ust. 4 w pkt 2 w lit. a wyraz „gnojowi-
c´” zast´puje si´ wyrazem „gnojówk´”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ze zwi´kszeniem ró˝norodnoÊci produkcji
w gospodarstwach rolnych, w tym koszty:
1) w zakresie przedsi´wzi´ç zwiàzanych

z produkcjà rolnà, dotyczàce:

;



a) budowy, rozbudowy i remontu budyn-
ków gospodarczych wraz z wyposa˝e-
niem i infrastrukturà technicznà, w tym:

— wyrobów budowlanych,

— infrastruktury technicznej i technicz-
nego wyposa˝enia budynków,

— systemu doprowadzenia wody i sys-
temu elektrycznego w budynkach go-
spodarczych,

b) zakupu i instalacji maszyn, urzàdzeƒ
i wyposa˝enia do produkcji rolnej,

c) zakupu materia∏u roÊlinnego dla planta-
cji wieloletnich,

d) zakupu stada podstawowego zwierzàt
(nie dotyczy byd∏a, owiec, trzody chlew-
nej, drobiu mi´snego: kur, kaczek, g´si,
indyków) o jakoÊci gwarantujàcej osià-
gni´cie celów przedsi´wzi´cia; zakup
dotyczy osobników, które osiàgn´∏y
dojrza∏oÊç rozp∏odowà, z wy∏àczeniem
przypadków, w których stwierdzenie
osiàgni´cia dojrza∏oÊci rozp∏odowej
jest niemo˝liwe,

2) w zakresie przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z przygotowaniem do sprzeda˝y, pierw-
szym przetwórstwem, przechowywaniem
albo magazynowaniem produktów rol-
nych wytwarzanych w danym gospodar-
stwie bez wzgl´du na rodzaj produkcji, do-
tyczàce:

a) budowy, rozbudowy i remontu budyn-
ków gospodarczych wraz z wyposa˝e-
niem i infrastrukturà technicznà, w tym:

— wyrobów budowlanych,

— infrastruktury technicznej i technicz-
nego wyposa˝enia budynków,

— systemu doprowadzenia wody i sys-
temu elektrycznego w budynkach go-
spodarczych,

b) zakupu i instalacji maszyn, urzàdzeƒ
i wyposa˝enia, które sà niezb´dne do
zrealizowania celu przedsi´wzi´cia,

3) robót budowlanych, transportu, instalacji,
materia∏ów i wyposa˝enia, które sà zwià-
zane z kosztami wymienionymi w pkt 1 i 2,
oraz sà niezb´dne do osiàgni´cia celu
przedsi´wzi´cia,

4) przygotowania bazy produkcyjnej do pro-
dukcji rolnej w zakresie planowanego
przedsi´wzi´cia.”;

19) za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia; 

20) w za∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia w cz´Êci I. Wy-
magania ogólne, akapit piàty otrzymuje brzmienie:

„Do hodowli zwierzàt na p∏ytkiej Êció∏ce jest ko-
nieczna p∏yta obornikowa o powierzchni
3,5 m2/DJP (do hodowli i chowu drobiu — p∏yta
obornikowa o powierzchni 1,8—2 m2/DJP) oraz
szczelny zbiornik na gnojówk´ i wod´ gnojowà
o pojemnoÊci 3,0 m3/DJP.”;

21) uchyla si´ za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia w za-
kresie pomocy na infrastruktur´, o której mowa w § 15
pkt 5 rozporzàdzenia wymienionego w § 1, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

2. Do przetargów w trybie zamówienia publiczne-
go, rozpocz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosuje si´
og∏oszony przez Narodowy Bank Polski Êredni kurs z∏o-
tego do euro w 2001 r. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 27 rozporzàdze-
nia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szym rozporzàdzeniem, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia10 grudnia 2002 r. (poz. 1866)

Za∏àcznik nr 1

LISTA PA¡STW, Z KTÓRYCH MOGÑ POCHODZIå MATERIA¸Y, TOWARY I US¸UGI OBJ¢TE REFUNDACJÑ
KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU SAPARD

Republika Austrii
Królestwo Belgii
Republika Bu∏garii
Republika Cypryjska
Republika Czeska
Królestwo Danii
Republika Estoƒska
Republika Finlandii

Republika Francuska
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Irlandia
Republika Litewska
Wielkie Ksi´stwo 

Luksemburga
Republika ¸otewska

Republika Malty
Republika Federalna 

Niemiec
Królestwo Niderlandów
Rzeczpospolita Polska
Republika Portugalska
Rumunia
Republika S∏owacka

Republika S∏owenii
Królestwo Szwecji
Republika Turcji
Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej

Republika W´gierska
Republika W∏oska
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Za∏àcznik nr 2

WSPÓ¸CZYNNIKI DO PRZELICZANIA ZWIERZÑT NA DU˚E JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

Gatunek zwierzàt Przeci´tna masa cia∏a 
w kg 

Wspó∏czynnik
przeliczeniowy

Byd∏o

— krowa 500 1,00

— krowa 600 1,20

— ja∏ówka cielna 450 0,90

— ja∏ówka w wieku 12—18 miesi´cy 350 0,70

— ja∏ówka w wieku 6 —12 miesi´cy 250 0,50

— ciel´ w wieku do 6 miesi´cy 100 0,20

— m∏ode byd∏o opasowe w wieku 6 —12 miesi´cy 375 0,80

— buhaj doros∏y 900 1,80

Trzoda chlewna

— locha 175 0,35

— knur doros∏y 200 0,40

— prosi´ w wieku do 8 tygodni 10 0,02

— warchlak w wieku 2—4 miesi´cy 35 0,07

— tucznik 70 0,14

Konie

— ogiery 600 1,20

— klacze i wa∏achy 1,20

— êrebaki w wieku powy˝ej dwóch lat 1,00

— êrebaki w wieku powy˝ej 1 roku 0,80

— êrebaki w wieku od 6 miesi´cy do 1 roku 0,50

— êrebaki w wieku do 6 miesi´cy 0,30

Owce

— owce matki, tryczki i skopy w wieku 12 miesi´cy 60 0,12

— jagni´ta w wieku 3,5 miesi´ca 25 0,05

— jarki w wieku 12 miesi´cy 50 0,10

— tryki i skopy 100 0,20

Drób

— kury doros∏e nieÊne 1,8 0,004

— kury doros∏e mi´sne 3,2 0,006

— brojlery kurze 1,6 0,003

— indyki doros∏e, typ Êrednio ci´˝ki 
indory
indyczki

13,0
7,0

0,026
0,014

— kaczki doros∏e 3,5 0,007

— g´si doros∏e 6,0 0,012


