
Cennik usług rozrodczych na sezon 2022 
 
 
Pakiety inseminacyjne za obsługę jednej rui: 
 
Inseminacja nasieniem świeżym lub chłodzonym: 

• 300 złotych - w przypadku braku ciąży 

• 700 złotych - w przypadku ciąży potwierdzonej w 14. dniu 
 
Inseminacja nasieniem mrożonym*: 

• 400 złotych - w przypadku braku ciąży 

• 1200 złotych - w przypadku ciąży potwierdzonej w 14. dniu 
 

Pakiety obejmują: 

• nielimitowane badania USG  (również na ciążę: 14, 26, 45 dzień); 

• ewentualne podanie jednej dawki hormonów (prostaglandyna, chorulon); 

• inseminację; 

• jedno płukanie macicy;  

• do 3 podań oksytocyny; 
• wygniatanie zarodków w przypadku ciąży bliźniaczej; 

 
Usługi dodatkowe – wyceniane indywidualnie: 

• zabieg Caslicka (plastyka sromu); 

• badania laboratoryjne (m.in. wymaz z szyjki macicy, cytologia, badania krwi); 

• leczenie (m.in. specjalistyczne badania diagnostyczne, antybiotyki); 

• sedacja; 
 

Usługi poza pakietem są wyceniane indywidualnie. 
 
Cennik dotyczy usług stacjonarnych na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions oraz wyjazdowych na obszarze 
woj. śląskiego. Ceny nie obejmują dojazdu do klienta.  
 
Dla Hodowców korzystających z ogierów Cichoń Stallions / Helgstrand Dressage / Deckstation Schockemöhle: 
200 zł zniżki! 
 

*Inseminacja nasieniem mrożonym tylko na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions. 
 
---- 
 
Pensjonat dla klaczy na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions 
 
Pensjonat dla klaczy: 30 zł /doba 
Pensjonat dla klaczy ze źrebakiem: 50 zł / doba 
 

Koszt pensjonatu obejmuje: 
• karmienie paszą treściwą 2x dziennie 

• karmienie paszą objętościową 2x dziennie 

• podawanie suplementów 1x dziennie wg. zaleceń 

• wypuszczanie klaczy na padok 

• codzienne sprzątanie boksu 

• bieżące monitorowanie stanu klaczy  

 



Embriotransfer (we współpracy z Gestüt Lewitz) 
 

• Przygotowanie klaczy do inseminacji na terenie stacji ogierów Cichoń Stallions: 200 zł 
• Przewiezienie klaczy do Gestüt Lewitz: ustalane indywidualnie 

• Inseminacja klaczy na terenie Gestüt Lewitz: bezpłatne 

• Dodatkowe badania USG, pobieranie wymazów, leczenie: ustalane indywidualnie 

• Płukanie zarodków: 200 euro + VAT 

• Skuteczny transfer zarodka* do biorczyni oraz potwierdzenie ciąży powyżej 60. dnia: 1,000 euro + VAT.  
• Depozyt za każdą wypożyczoną** źrebną klacz biorczynię: 750 euro + VAT.  
• Przewiezienie klaczy oraz źrebnych klaczy biorczyń do Polski: ustalane indywidualnie 

 

• Pensjonat dla klaczy w Gestüt Lewitz: 10 euro / doba 

 

* Jeżeli transfer zarodka okaże się nieskuteczny lub klacz zresorbuje ciąże przed 60. dniem, hodowca nie ponosi 

wyżej wymienionej opłaty. 

** Depozyt ten zostanie zwrócony hodowcy, jeśli klacz po upływie sześciu miesięcy od wyźrebienia zostanie 

zwrócona w dobrej kondycji. Powyżej 60 dnia ciąży, do czasu zwrócenia klaczy biorczyni, za klacz odpowiedzialny 

jest hodowca (regularne odrobaczanie, szczepienie, usługi kowala oraz lekarza weterynarii, koszty utrzymania 

klaczy). 

 

 


