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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SP02:VWCZEGO I SKUPU 

z dnia 10 sierpnia 1970 r. 

w sprawie norm zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. 

Na podstawie art. 18 dekretu z dnia- 1 grudnia 1953 r. 
o obowiązkowych dosta wach zwierząt rzeźnych (Dz. U. 
z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) oraz 
§ 26a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 
1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 
(Dz. U. z '1963 r. Nr 4, poz. 20, z 1964 r. Nr 26, poz. 169, 
z 1968 r. Nr 43, poz. 313 i z 1970 r. Nr 3, poz. 19) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się normy zamiany owiec rzeźnych, przyj
mowanych na poclet obowiązkowych- dostaw zwi erząt rzeź

nych zamiast trzody chlewnej, w następującej wysokości: 

Za 1 kg wagi źywej 
Klasa towarowa trzody chlewnej 

zalicza się 

1) Jarliczki i skopki w wieku 
do 10 miesięcy: 

·1 - pełnomięsne 1,0 kg 
2 - mięsne 1,2 kg 

2) Maciorki i skopy w wieku 
do 18 miesięcy: 
1 - pelnomięsne 1,2 kg 
2 - mięsne 1,5 kg 

3) ' Owce dorosłe: 
1 - pełnomięsne 1,8 kg 
2 - mięsne 2,1 kg 

-

§ 2. Kontraktowane owce rzeżne na cele eksportu, 
przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt 

rzeźnych, zalicza się bez względu na klasę towarową w re- · 
lacji zamiennej 1 kg za 1 kg wagi żywej trzody chlewnej. 

§ 3. Nabywane przez przedsiębiorstwa Zjednoczenia 
Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi owce hodowlane i owce 
maciorki użytkowe, przyjmowane na poczet obowiązkowych 
dostaw zwierząt rzeźnych, zalicza się w relacjach zamien
nych: 

Za 1 kg wagi żywej 
Klasa towarowa trzody chlewnej 

1) Owce hodowlane: 
1 - w wieku do 

18 mie sięcy 1,2 kg 
2 - w wieku powyżej 

18 miesięcy 1,5 kg 
2) Owce maciorki użytkowe: 

1 - w wieku do 
18 miesięcy 1,5 kg 

2 ...,.. w wieku powyżej 
18 miesięcy 1,8 kg 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: vi z. J. Kamiński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 10 sierpnia 1970 r. 

w sprawie ustalenia rejonów, w których ~opuszczone jest w 1971 r. sztuczne zakazanie żyta sporyszem. 

Na podstawie art. 26 ust, 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
nikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz § 2 pkt 3 
rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 mar
ca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem spory
szem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarzą~za się, co następuje: 

§ 1. Sztuczne zakażanie żyta sporyszem na warunkach 
określonych w § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministrów Rol-

nictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony 
żyta przed zakażeniem sporyszem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) 
dozwolone jest w 1971 r. jedynie -na terenie województw ko
szalińskiego, poznańskiego i szczecińskiego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w ~ycie z dniem ogłoszenia; 

Minister Rolnictwa: J. Okuniewskl 
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OBWIESZCZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKO$CI I MIAR 

z dnia 12 sierpnia 1970 r. 

w sprawie ogloszenia przepisów o narzędziach pomiarowych. 

Na podstawie art. · 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148j podaje się do wiadomości, co następuje: 

Wydane zostały następująre przepisy [ instrukcje o na" 
rzędziach pomiarowych. zamieszczone w · Dzienniku Urzędo- . 
wym Cenlralnego Urzędu Jakości i Miar: 


